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Me ajude a olhar!

“Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kova-
dloff, levou-o para que descobrisse o mar.
Viajaram para o sul.

Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, 
esperando.

Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar 
estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imen-
sidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou 
mudo da beleza.
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao pai:

- Me ajuda a olhar”.

Eduardo Galeano em
“O Livro dos Abraços”
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EMENTÁRIO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL

1. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Dispositivos Selecionados

2. LEIS COMPLEMENTARES

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 03/12/2010
Publicada no Dário Oficial de 04/12/2010
Autoria:  Poder Judiciário
Ementa: Dispõe sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba e dá 
outras providências. (Dispositivos Selecionados)
Projeto de Lei Complementar nº 30/2010

RESOLUÇÃO Nº 09/08/2010
Dispõe a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Estado da Paraíba.

RESOLUÇÃO N° 35, DE 13/06/2012
Dispõe sobre o Serviço Móvel para a Escuta de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas 
de violência em ações penais.

LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 22/12/ 2010
Publicada no Diário Oficial de 23/12/2010
Autoria: Ministério Público 
Ementa: Dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado da Paraíba. (Disposi-
tivos Selecionados)
Projeto de Lei Complementar nº 32/2010
 
RESOLUÇÃO CPJ Nº 003/2011
Regulamenta a instalação e o funcionamento do Centro de Apoio Operacional às Promotorias 

SUMÁRIO
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de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei Complementar nº 97/2010 
(Lei Orgânica do Ministério Público).

RESOLUÇÃO CPJ Nº 004/2011
Regulamenta a instalação e o funcionamento do Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça de Defesa da Educação, nos termos da Lei Complementar nº 97/2010 (Lei Orgânica 
do Ministério Público)  

LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 23/05/2012
Publicada no Diário Oficial de 24/05/2012
Autoria: Poder Executivo 
Ementa: Dispõe sobre a organização e estrutura orgânica da Defensoria Pública do Estado 
da Paraíba, institui o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado, e dá outras 
providências. (Dispositivos Selecionados)
Projeto de Lei Complementar  nº 20/2012.

3. LEIS ORDINÁRIAS

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 violências.
Projeto de Lei nº 63/1991.
Observação: Alterada pela Lei nº 9.077 de 14/04/2010

LEI Nº 6.067, DE 14/06/1995
Publicada no Diário Oficial de 15/06/1995
Autoria: Deputado Luiz Couto
Ementa: Torna obrigatória a realização do Teste de Acuidade Visual nas Escolas de 1º grau 
no Estado da Paraíba, abrangendo as escolas públicas, conveniadas, particulares, e dá outras 
providências. 
Projeto de Lei nº 58/1995

LEI Nº 6.098, DE 27/07/1995
Publicada no Diário Oficial de 02/08/1995
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Institui a Semana de Prevenção à Cárie e dá outras providências. (Mês de outubro)
Projeto de Lei nº 94/1995

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 passa-
geiros e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 87/1995

LEI Nº 6.167, DE 01/12/1995
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 12/12/1995
Autoria: Deputado Luiz Couto
Ementa: Dispõe sobre o acompanhamento hospitalar de pacientes de 0 (zero) a 14 (quatorze) 
anos, nos hospitais públicos e conveniados, e dá outras providências.
Promulgada pelo Presidente Deputado Carlos Dunga
Projeto de Lei nº 110/1995
Lei nº 6.276, de 09/05/1996
Publicada no Diário Oficial de 10/05/1996
Autoria: Deputado Vital Filho



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

11

Ementa: Institui a obrigatoriedade de Exame Preventivo, autoriza abertura de Crédito Especial, 
e dá outras providências. (Hipotireoidismo e Fenilcetonúria)
Projeto de Lei nº 322/1996

LEI Nº 6.435, DE 20/02/1997
Publicada no Diário Oficial de 22/02/1997 e no Diário do Poder Legislativo de 24/02/1997
Autoria: Deputado Aércio Pereira
Ementa: Dispõe sobre a notificação compulsória de casos de subnutrição às autoridades da 
área de Saúde Pública.
Promulgada pelo Presidente Deputado Inaldo Leitão
Projeto de Lei nº 427/1996

LEI Nº 6.485, DE 28/05/1997
Publicada no Diário Oficial de 29/05/1997
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Institui obrigatoriedade de Vacinação na Rede Pública de Saúde, e dá outras provi-
dências.
Projeto de Lei nº 656/1997

LEI N° 6.491, DE 16/06/1997
Publicada no Diário Oficial de 17/06/1997
Autoria: Deputado Luiz Couto
Ementa: Altera a Lei nº 6.067/95, de 15/06/95, que torna obrigatória a realização do teste de 
acuidade visual nas escolas de 1º grau no Estado da Paraíba, abrangendo as escolas públicas, 
conveniadas, particulares e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 665/1997

LEI Nº 6.532, DE 10/09/1997
Publicada no Diário Oficial de 11/09/1997
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Institui na Paraíba a Semana Estadual de Prevenção às Drogas e dá outras providên-
cias. (A semana será definida pelo Conselho Estadual de Entorpecentes)
Projeto de Lei nº 804/1997

LEI Nº 6.538, DE 30/09/1997
Publicada no Diário Oficial de 01/10/1997
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Proíbe a venda de cigarros a crianças e adolescentes.
Projeto de Lei nº 787/1997

LEI Nº 6.539, DE 30/09/1997
Publicada no Diário Oficial de 02/10/1997
Autoria: Deputado José Lacerda
Ementa: Dispõe sobre medidas de prevenção da Cárie, da Doença Periodontal e do Câncer 
Bucal.
Projeto de Lei nº 733/1997

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. (Dias 09 a 16 de 
agosto)
Projeto de Lei nº 887/1997

LEI Nº 6.622, DE 17/06/1998
Publicada no Diário Oficial de 18/06/1998
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Autoria: Deputado Padre Adelino
Ementa: Institui a Semana da Solidariedade Humana nas Instituições e Órgãos Públicos e 
Entidades Privadas no Estado da Paraíba. (Dias 13 a 20 de dezembro)
Projeto de Lei nº 925/1998

LEI Nº 6.630, DE 19/06/1998
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 24/07/1998
Autoria: Deputado Luiz Couto
Ementa: Institui Programa Interdisciplinar e de Participação Comunitária para Prevenção e 
Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino no Estado da Paraíba.
Promulgada pelo Presidente Deputado Inaldo Leitão.
Projeto de Lei nº 869/1997

LEI Nº 6.632, DE 19/06/1998
Publicada no Diário Oficial de 24/07/1998
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Institui o controle sobre a venda da “COLA DE SAPATEIRO” e produtos similares.
Promulgada pelo Presidente Deputado Inaldo Leitão
Projeto de Lei nº 816/1997

LEI Nº 6.658, DE 11/08/1998
Publicada no Diário Oficial de 12/08/1998 
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Regulamenta o trabalho educativo de adolescentes, previsto no  Art. 68, da Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de junho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito 
estadual, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 970/1998

LEI Nº 6.669, DE 13/11/1998
Publicada no Diário Oficial de 14/11/1998
Autoria: Deputado Domiciano Cabral
Ementa: Dispõe sobre a matrícula para aluno portador de deficiência locomotora em escola 
pública mais próxima de sua residência, assegura adequação dos espaços físicos, e dá outras 
providências.
Projeto de Lei nº 1.032/1998

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 6.775, DE 22/07/1999
Publicada no Diário Oficial de 24/07/1999
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a prevenção à criança e ao adolescente, contra a violência, o uso de 
drogas e doenças sexualmente transmissíveis, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 93/1999

LEI Nº 6.789, DE 15/09/99
Publicada do Diário Oficial de 6/9/99
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a colocação de cartazes nos hotéis da Paraíba contendo o texto “Diga 
não ao turismo sexual” e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 139/99
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LEI Nº 6.790, DE 28/09/1999
Publicada no Diário Oficial de 06/10/1999
Autoria: Deputado Tião Gomes
Ementa: Autoriza a inclusão  da  rapadura na Merenda Escolar, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 163/1999

LEI Nº 6.806, DE 19/11/1999
Publicada no Diário Oficial de 07/12/1999
Autoria: Deputado Walter Brito
Ementa: Fica proibida no Estado da Paraíba a venda de cigarros, cigarrilhas ou similares, a 
menores de dezoito anos, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 213/1999

LEI Nº 6.814, DE 01/12/1999
Publicada no Diário Oficial de 07/12/1999
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a realização de teste vocacional nas escolas estaduais.
Projeto de Lei nº 77/1999

LEI Nº 6.819, DE 16/12/1999
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 13/01/2000
Autoria: Deputada Lúcia Braga
Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de fiscalização do narcotráfico e a proteção contra a 
violência nas escolas de 1º e 2º Graus das redes públicas e privadas.
Promulgada pelo Presidente Deputado Nominando Diniz
Projeto de Lei nº 144/1999

LEI Nº 6.839, DE 28/01/2000
Publicada no Diário Oficial de 29/01/2000
Autoria: Deputada Estefânia Maroja
Ementa: Torna obrigatória a investigação imediata em casos de desaparecimentos de crianças 
e adolescentes e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 19/1999

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. (10 a 16 de agosto)
Projeto de Lei nº 185/99

LEI Nº 6.847, DE 28/01/2000
Publicada no Diário Oficial de 29/01/2000
Autoria: Deputado Tião Gomes
Ementa: Dispõe sobre publicidade em uniformes de escolas e creches da rede estadual de 
ensino e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 140/1999

LEI Nº 6.848, DE 28/01/2000
Publicada no Diário Oficial de 29/01/2000
Autoria: Deputado João da Penha
Ementa: Institui a Semana de Combate ao Alcoolismo no Estado da Paraíba, e dá outras 
providências.  (Semana em que ocorrer o dia 10 de junho)
Projeto de Lei nº 260/1999
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LEI Nº 6.849, DE 28/01/2000
Publicada no Diário Oficial de 29/01/2000
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Cria programa educativo de combate ao alcoolismo infanto-juvenil nas escolas públicas 
estaduais da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 190/1999

LEI Nº 6.872, DE 18/04/2000
Publicada no Diário Oficial de 03/05/2000
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Cria o Cadastro Estadual de Informações sobre Exploração Sexual e Violência Co-
metidas Contra Crianças e Adolescentes e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 315/1999

LEI Nº 6.876, DE 18/04/2000
Publicada no Diário Oficial de 03/05/2000
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Veda a locação às crianças e adolescentes, de fitas de vídeo e cartuchos de vídeo-game 
que estimulem a violência, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 299/99

LEI Nº 6.892, DE 19/05/2000
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 25/05/2000
Autoria: Deputado João Fernandes
Ementa: Estabelece normas para a criação de Conselhos Anti-Drogas nas Instituições de 
Ensino do Estado e dá outras providências.
Promulgada pelo Presidente Deputado Nominando Diniz 
Projeto de Lei nº 218/1999

LEI Nº 6.896, DE 20/06/2000
Publicada no Diário Oficial de 28/06/2000
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a Semana Anual de Combate à Violência e à Exploração contra Crianças 
e Adolescentes e dá outras providências. (Dias 11 a 17 de outubro).
Projeto de Lei nº 379/2000

LEI Nº 6.930, DE 24/11/2000
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 01/12/2000
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Proíbe a venda e consumo de cigarros nas Escolas Públicas do Estado da Paraíba, e 
dá outras providências.
Promulgada pelo Presidente Deputado Nominando Diniz 
Projeto de Lei nº 373/2000

LEI Nº 6.931, DE 24/11/2000
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 01/12/2000
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a proibição de realização de tatuagem em crianças e adolescentes, 
exceto nos casos que específica.
Promulgada pelo Presidente Deputado Nominando Diniz 
Projeto de Lei nº 460/2000

LEI Nº 6.980, DE 21/06/2001
Publicada no Diário Oficial em 22/06/2001
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Dispõe sobre a proibição da inclusão de alimentos geneticamente modificados na 
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composição da merenda escolar fornecida aos alunos dos estabelecimentos de ensino no 
Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 564/2001

LEI Nº 6.983, DE 21/06/2001
Publicada no Diário Oficial de 22/06/2001
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Determina que os Hospitais Públicos ou Privados enviem comunicação ao Juizado 
da Infância e da Juventude dos atendimentos médicos às crianças e adolescentes vítimas de 
agressões físicas e sexuais e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 494/2000

LEI Nº 7.038, DE 18/12/2001
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 20/12/2001
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Torna obrigatória a exibição de filmes publicitários, esclarecendo as conseqüências 
do uso de drogas, antes das sessões em todos os cinemas no Estado da Paraíba.
Promulgada pelo Presidente Deputado Gervásio Maia
Projeto de Lei nº 503/2000

LEI Nº 7.139, DE 15/07/2002
Publicada no Diário Oficial de 16/07/2002
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Cria o Programa de incentivo à leitura de jornais em salas de aula, aos alunos de 5° 
a 8° séries nas Escolas da Rede Pública Estadual, situadas no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 768/2002

LEI N° 7.149, DE 16/07/2002
Publicada no Diário Oficial de 16/07/2002
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Dispõe sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção de 
escolas públicas no Estado da Paraíba. 
Projeto de Lei n° 765/2002

LEI N° 7.273, DE 27/12/2002
Publicada no Diário Oficial de 29/12/2002
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Dá nova redação à Lei nº 5.563, de 31 de janeiro de 1992, que dispõe sobre o Con-
selho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Projeto de Lei n° 925/2002

LEI N° 7.295, DE 27/12/2002
Publicada no Diário Oficial de 29/12/2002
Autoria: Deputado Wilson Santiago
Ementa Cria o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos CREDEQ - no Estado da 
Paraíba e dá outras Providências.
Projeto de Lei n° 874/2002

LEI N° 7.299, DE 27/12/2002
Publicada no Diário Oficial de 29/12/2002
Autoria: Deputada Iraê Lucena
Ementa: Dispõe sobre a publicação nos classificados dos jornais locais de advertências quanto 
à exploração sexual de crianças e adolescentes e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 904/2002

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

LEI Nº 7.374, DE 16/07/2003
Publicada no Diário Oficial e Diário do Poder Legislativo de 18/07/2003
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
Ementa: Assegura Espaço Ambulatorial a 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 7.597, DE 25/06/2004
Publicada no Diário Oficial de 27/06/2004
Autoria: Deputado Jacó Maciel
Ementa: Institui o Dia Estadual da Defesa e da Valorização da Língua Portuguesa no Estado 
da Paraíba e dá outras providências. (Dia 22 de outubro)
Projeto de Lei n° 505/2004

LEI Nº 7.609, DE 28/06/2004
Publicada no Diário Oficial de 29/06/2004
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
Ementa: Dispõe sobre a garantia de obtenção de vagas em creches e escolas públicas para filhos 
de pessoas portadoras de deficiências, próximas de suas residências e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 472/2004

LEI Nº 7.619, DE 02/07/2004
Publicada no Diário Oficial de 04/07/2004
Autoria: Deputado Jacó Maciel
Ementa: Institui a Semana Estadual do Desarmamento Infantil. (segunda semana de 
outubro)
Projeto de Lei n° 502/2004

LEI Nº 7.631, DE 09/07/2004
Publicada no Diário Oficial de 11/07/2004
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
Ementa: Institui o programa de atendimento à criança e ao adolescente – “Diga sim à vida” 
e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 471/2004

LEI N° 7.702, DE 22/12/2004
Publicada no Diário Oficial de 23/12/2004
Autoria: Deputado Fausto Oliveira
Ementa: Dispõe sobre a proibição, o controle e a comercialização de cola e de insumos indus-
triais que contenha o solvente à base de tolueno, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 593/2004

LEI N° 7.754, DE 27/05/2005
Publicada no Diário Oficial de 29/05/2005
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
Ementa: Dispõe sobre a criação da Campanha Anual de Combate à Violência e à Exploração 
contra Crianças e Adolescentes no Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 421/2003
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LEI N° 7.847, DE 04/11/2005
Publicada no Diário Oficial de 05/11/2005
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
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 n° 735/2005

LEI N° 7.851, DE 04/11/2005
Publicada no Diário Oficial de 05/11/2005
Autoria: Deputada Iraê Lucena
Ementa: Institui a Semana Estadual de Prevenção da Violência com Investimento na Primeira 
Infância do Estado da Paraíba, e dá outras providências. (Dias 12 a 18 de outubro)
Projeto de Lei n° 945/2005

LEI N° 7.862, DE 17/11/2005
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 18/11/2005
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de maus-tratos em crianças, adoles-
centes, 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° 7.876, DE 30/11/2005
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 01/12/2005
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
Ementa: Institui o Programa Paz na Escola, de Ação Interdisciplinar e de Participação Co-
munitária para a Prevenção e Controle da Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino 
do Estado da Paraíba.
Promulgada pelo Presidente Deputado Rômulo José de Gouveia.
Projeto de Lei n° 690/2004

LEI N° 7.933, DE 04/01/2006
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. (Dias 28 de maio a 03 de junho).
Projeto de Lei n° 885/2005

LEI N° 8.069, DE 05/07/2006
Publicada no Diário Oficial de 06/07/2006
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Diminui em 50% o preço das passagens inter-municipais para os estudantes no Estado 
da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 1.233/06 

LEI N° 8.102,  DE 15/11/2006
Publicada no Diário Oficial de 16/11/2006
Autoria:  Poder Executivo
Ementa: Cria, no Estado da Paraíba, o Fundo Especial de Proteção dos Bens Valores e Inte-
resses  Difusos, dispõe sobre seus objetivos, constituição e gestão e dá outras providências.
Projeto de Lei  nº 1.291/2006

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 
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Estado da Paraíba e dá outras providências.  (Dias 03 a 09 de maio)
Projeto de Lei nº 1.189/06

LEI N º 8.134, DE 26/12/2006
Publicada no Diário Oficial de 27/12/2006
Autoria: Deputado Rodrigo Soares
Ementa: Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colocam à disposição, mediante 
locação, computadores e máquinas para acesso à Internet, e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 1.153/2006
 
LEI N º 8.262, DE 27/06/2007
Publicada no Diário Oficial de 28/06/2007
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a criação da Semana Estadual de Combate às agressões sofridas por 
Crianças e Adolescentes no Estado da Paraíba, e dá outras providências. (Mês de outubro)
Projeto de Lei nº 60/2007

LEI N º 8.316, DE 03/09/2007
Publicada no Diário Oficial de 04/09/2007
Autoria: Deputada Nadja Palitot
Ementa: Institui o Dia Estadual de Combate ao Trabalho Infantil no Estado da Paraíba (Dia 
11 de outubro)
Projeto de Lei nº 210/2007

LEI N º 8.349, DE 19/10/2007
Publicada no Diário Oficial de 21/10/2007
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a distribuir leite para crianças nascidas de 
mães portadoras de HIV e doenças infecto-contagiosas e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 144/2007

LEI N º 8.354, DE 19/10/2007
Publicada no Diário Oficial de 21/10/2007
Autoria: Deputado Dunga Júnior
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes com informações sobre doenças 
sexualmente transmissíveis - DST’s nos sanitários públicos do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 198/2007

LEI N º 8.375, DE 09/11/2007
Publicada no Diário Oficial de 10/11/2007
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Institui o Dia Estadual do Conselheiro e da Conselheira Tutelar e dá outras provi-
dências. (Dia 13 de julho)
Projeto de Lei nº 202/2007

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

LEI N º 8.471, DE 08/01/2008
Publicada no Diário Oficial de 09/01/2008
Autoria: Deputado Dinaldo Wanderley
Ementa: Obriga a inscrição do Grupo Sanguíneo e do fator RH, nas fichas escolares dos alunos 
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da rede pública e privada no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 263/2007

LEI N º 8.538, DE 07/05/2008
Publicada no Diário Oficial de 08/05/2008
Autoria: Deputado João Gonçalves
Ementa: Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Combate ao Bullying, 
de ação interdisciplinar e de participação comunitária, nas escolas públicas e privadas do 
Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 381/2007

LEI Nº 8.618, DE 15/07/2008
Publicada no Diário Oficial de 16/07/2008
Autoria: Deputado Ricardo Barbosa
Ementa: Cria o Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntário para alunos com deficiência 
no aprendizado escolar.
Projeto de Lei nº 911/2008

LEI Nº 8.619, DE 15/07/2008
Publicada no Diário Oficial de 16/07/2008
Autoria: Deputada Iraê Lucena
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a instalar berçários e creches nos presídios e penitenci-
árias femininos.
Projeto de Lei nº 822/2008

LEI Nº 8.706, DE 27/11/2008
Publicada no Diário Oficial de 28/11/2008
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Institui a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN, cria o Sis-
tema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, com vistas a assegurar direito 
humano à alimentação adequada, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.066/2008

LEI Nº 8.717, DE 05/12/2008
Publicada no Diário Oficial de 06/12/2008
Autoria: Deputado Carlos Batinga
Ementa: Obriga as Escolas da Rede Pública Estadual a comunicar às Varas de Infância e 
Juventude, Conselhos Tutelares e aos Pais, a ocorrência do excesso de faltas dos alunos e dá 
outras providências.
Projeto de Lei nº 442/2007

LEI Nº 8.719, DE 06/12/2008
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2008
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Institui no Estado da Paraíba, o Programa “Pedala Paraíba”, destinado aos alunos 
da rede pública estadual, na forma como menciona e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.085/2008

LEI Nº 8.737, DE 27/03/2009
Publicada no Diário Oficial de 29/03/2009
Autoria: Deputado Quinto de Santa Rita
Ementa: Institui o Programa Aprender a Cuidar do que é Nosso, no âmbito do Estado da 
Paraíba.
Projeto de Lei nº 569/2007

LEI Nº 8.739, DE 27/03/2009
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Publicada no Diário Oficial de 29/03/2009
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Torna obrigatório o exame oftalmológico em crianças com idade entre seis e dez anos 
que estejam matriculadas em escolas públicas do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 850/2008

LEI Nº 8.745, DE 02/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 03/04/2009
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Dispõe sobre a criação do Programa de Inserção de Direitos e Cidadania nas escolas 
públicas do Estado.
Projeto de Lei nº 852/2008

LEI Nº 8.746, DE 02/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 03/04/2009
Autoria: Deputado Quinto de Santa Rita
Ementa: Obriga a hotéis, motéis, pousadas, pensões e estabelecimentos congêneres, no Estado 
da Paraíba, a fixar placas informando ser proibida a hospedagem de criança ou adolescente, 
salvo se autorizado ou acompanhado de seus pais ou responsáveis, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 729/2008

LEI Nº 8.765, DE 15/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 16/04/2009
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Autoriza ao Governo do Estado da Paraíba a criar o Programa Permanente de Cons-
cientização Sobre o Câncer Infantil 
Projeto de Lei nº 1.103/2008
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.392, de 12/06/2009, publicado no Diário Oficial 
de 14/06/2009

LEI Nº 8.768, DE 15/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 16/04/2009
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Dispõe sobre as condições de funcionamento dos gabinetes de tatuagem e de piercing, 
fiscalização e vigilância sanitária e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 1.105/2008
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.530, de 14/08/2009, publicado no Diário Oficial 
de 15/08/2009

LEI Nº 8.797, DE 06/05/2009
Publicada no Diário Oficial de 07/05/2009
Autoria: Deputado Branco Mendes
Ementa: Dispõe sobre a instituição do Dia e da Semana Estadual da Mobilização para o Regis-
tro Civil de Nascimento e dá outras providências. (Dia 10 de dezembro e a Semana Estadual 
entre os dias 06 a 12 de dezembro)
Projeto de Lei nº 1.099/2008

LEI Nº 8.804, DE 11/05/2009
Publicada no Diário Oficial de 02/05/2009
Autoria: Deputado Carlos Batinga
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou placas em todos os esta-
belecimentos comerciais que prestam serviço de acesso à Internet no âmbito do Estado da 
Paraíba, com informações da nova redação dos Arts. 240 e 241 da Lei Federal nº 8.069/90, 
que aprimora o combate à Pedofilia na Internet.
Projeto de Lei nº 1.051/2008
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LEI Nº 8.809, DE 26/05/2009
Publicada no Diário Oficial de 27/05/2009
Autoria: Deputado Branco Mendes
Ementa: Dispõe sobre a abertura das escolas públicas estaduais nos finais de semana, feriados 
e períodos de recesso, para a oferta de atividades culturais, esportivas, de lazer e de reforço 
escolar, na forma que indica.
Projeto de Lei nº 1.008/2008

LEI Nº 8.811, DE 26/05/2009
Publicada no Diário Oficial de 27/05/2009
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Torna obrigatória a informação do fator RH e tipo sanguíneo nas identidades fun-
cionais e estudantis no âmbito do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 1.135/2009

LEI Nº 8.839, DE 12/06/2009
Publicada no Diário Oficial de 14/06/2009 
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Cria a Campanha de Esclarecimentos sobre o Crime de Pedofilia, no âmbito das 
Escolas Públicas e Privadas do Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.185/2009 

LEI Nº  8.857, DE 30/06/2009
Publicada no Diário Oficial de 01/07/2009 
Autoria: Deputado Jacó Maciel
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de assentos especiais para obesos nos bancos onde 
há fila de cadeiras para aguardar atendimento e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.230/2009

LEI Nº 8.859, DE 30/06/2009
Publicada no Diário Oficial de 01/07/2009
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Institui a Semana de Esclarecimento e Incentivo à Doação de Órgãos, na Rede Pública 
Escolar. (Data a ser definida pelo Poder Executivo)
Projeto de Lei nº 1.211/2009
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.601, de 14/09/2010,  publicado no Diário Oficial 
de 15/09/2010

LEI Nº 8.890, DE 23/09/2009
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 24/09/2009 
Autoria: Deputado Nivaldo Manoel
Ementa: Institui o plantão de 24 horas, inclusive, nos feriados e finais de semana, na delegacia 
de repressão aos crimes praticados contra a infância e a juventude. 
Promulgada pelo Presidente Deputado Arthur Cunha Lima
Projeto de Lei nº 1.245/2009

LEI Nº 8.891, DE 23/09/2009
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 24/09/2009 
Autoria: Deputado João Gonçalves
Ementa: Institui, no âmbito do Estado da Paraíba, a Semana de Combate à Violência. (Dia 
14 de junho)
Projeto de Lei nº 1.247/2009
Promulgada pelo Presidente Deputado Arthur Cunha Lima

LEI Nº 8.894, DE 23/09/2009
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Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo  de 24/09/2009 
Autoria:  Deputado Branco Mendes
Ementa: Institui o Dia do Atleta Paraolímpico no Estado da Paraíba. (Dia 03 de dezembro) 
Projeto de Lei nº 1.285/2009
Promulgada pelo Presidente Deputado Arthur Cunha Lima
Projeto de Lei nº 1.285/2009

LEI Nº 8.925, DE 27/10/2009
Publicada no Diário Oficial de 28/10/2009 
Autoria: Deputado Romero Rodrigues
Ementa: Dispõe sobre o benefício para a formação profissional em Artes Cênicas de Pessoas 
com Deficiência e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.320/2009

LEI Nº 8.943, DE 29/10/2009
Publicada no Diário Oficial de 30/10/2009 
Autoria: Deputado Jacó Maciel
Ementa: Dispõe sobre a afixação, nas dependências dos estabelecimentos de saúde, de infor-
mações sobre as vacinas infantis obrigatórias e dá outras providencias.
Projeto de Lei nº 1.335/2009

LEI Nº 8.948, DE 30/10/2009
Publicada no Diário Oficial de 31/10/2009 
Autoria: Deputado Dunga Júnior
Ementa: Torna obrigatória à inscrição na carteira de identificação estudantil o tipo de sangue 
e deficiências que exigem atendimento especial como Cardiopatia e Alergias 
Projeto de Lei nº 1.330/2009

LEI N° 9.012, DE 30/12/2009
Publicada no Diário Oficial de 31/12/2009
Autoria: Deputado Quinto de Santa Rita
Ementa: Obriga as escolas da rede pública do Estado a comunicar, por escrito, em caráter 
preventivo, aos Juizados de Infância e Juventude, Conselhos Tutelares e aos Pais, a ocorrência 
do excesso de faltas dos alunos, antes que estas ultrapassem o limite permitido de vinte e cinco 
por cento de ausências. 
Projeto de Lei n° 1.473/2009

LEI N° 9.029 DE 30/12/2009
Publicada no Diário Oficial de 31/12/2009
Autoria: Deputado Quinto de Santa Rita
Ementa: Institui a Semana Estadual da Juventude no Estado da Paraíba. (última semana de 
outubro)
Projeto de Lei n° 1.423/2009

LEI N° 9.077 DE 14/04/2010
Publicada no Diário Oficial e no  Diário do Poder Legislativo de 15/04/2010
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Cria a Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPM, 
com alteração de dispositivos da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007; Dispõe sobre o Con-
selho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM; Altera dispositivos da Lei nº 5.432, de 19 de 
agosto de 1991, que dispõe sobre a criação de abrigos para acolhimento provisório de mulheres 
e crianças vítimas de violência; Revoga a Lei nº 7.930, de 04 de janeiro de 2006, e dá outras 
providências correlatas.
Promulgada pelo Presidente em Exercício Deputado Ricardo Marcelo
Medida Provisória nº 149/2010

LEI N° 9.132, DE 27/05/2010
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Publicada no Diário Oficial de  28/05/2010
Autoria: Deputado Aguinaldo Ribeiro
Ementa: Autoriza a criação de Comissão Permanente visando o combate ao crime de pedofilia, 
no Estado da Paraíba, criando procedimento específico a esta modalidade de violência e dá 
outras providências.
Projeto de Lei nº 1.549/2009

LEI N° 9.135, DE 27/05/2010
Publicada no Diário Oficial de 28/05/2010
Autoria: Deputado Nivaldo Manoel
Ementa: Estabelece sanções aos estabelecimentos comerciais que vendam as pulseiras colo-
ridas, conhecidas como “Pulseiras do Sexo”, a menor de 18 anos e proíbe a utilização pelos 
alunos nas escolas da rede pública e privada do Estado da Paraíba, conforme especifica.
Projeto de Lei nº 1.693/2010

LEI Nº 9.230, DE 21/09/2010
Publicada no Diário Oficial de 22/09/2010
Autoria:  Deputado Rodrigo Soares
Ementa: Institui o Estatuto da Juventude no âmbito do Estado da Paraíba e dá outras pro-
vidências.
Projeto de Lei nº 1.782/2010
Observação: Alterada pela Lei nº 9.533 de 30/11/2011

LEI  Nº 9.231, DE 21/09/2010
Publicada no Diário Oficial de 22/09/2010
Autoria: Deputado Assis Quintans
Ementa: Proíbe a realização de eventos musicais e comercialização de bebidas alcoólicas no 
âmbito das Escolas Públicas Estaduais, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.698/2010

LEI Nº 9.266, DE 15/12/2010
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/12/2010 
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Institui a Comissão para o Enfrentamento à Violência Letal Contra as Crianças e 
Adolescentes no Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Medida Provisória nº 156/2010

LEI  Nº 9.286, DE 17/12/2010
Publicada no Diário Oficial de 18/12/2010 
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Cria o Dia Estadual do Combate à Pedofilia e ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil no 
Estado da Paraíba. (Dia 24 de agosto)
Projeto de Lei nº 1.865/2010

LEI Nº 9.314, DE 29/12/2010
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2010
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Dispõe sobre a Proteção das Crianças e Adolescentes consumidores dos serviços 
oferecidos por empresas locadoras de computadores, para o acesso e uso à internet, bem como 
programas e jogos de computador, interligados em rede local ou conectados à rede mundial 
de computadores e dá outras providencias.
Projeto de Lei nº 1.863/2010

LEI Nº 9.363, DE 01/06/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 02/06/2011
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Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Dispõe sobre o cadastro para hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis, pousadas, 
pensões e estabelecimentos congêneres no Estado da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 51/2011
Promulgada pelo 2º Vice-Presidente Deputado Trócolli Júnior

LEI Nº 9.374, DE 03/06/2011
Publicada no Diário Oficial de 05/06/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Obriga a impressão do Calendário Oficial de Vacinação na contracapa dos cadernos 
distribuídos gratuitamente aos alunos das Escolas Públicas do Estado da Paraíba e dá outras 
providências.
Projeto de Lei nº 61/2011

LEI Nº 9.380, DE 14/06/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/06/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Torna obrigatória a impressão da frase “Você é inteligente! Não use drogas” na 
contracapa dos cadernos distribuídos gratuitamente aos alunos das escolas públicas estaduais 
e dá outras providências.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Projeto de Lei nº 08/2011

LEI Nº 9.409, DE 12/07/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Domiciano Cabral
Ementa: Torna obrigatória a apresentação da Caderneta de Saúde da Criança ou do Cartão 
da Criança no ato da matrícula em creches, escolas ou berçários da rede pública e privada no 
Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 155/2011

LEI Nº 9.410, DE 12/07/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a divulgação do programa de vacinação de todas as vacinas disponíveis 
na rede pública de saúde, em todas as escolas públicas municipais, estaduais e particulares do 
Estado da Paraíba, e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 183/2011

LEI Nº 9.411, DE 12/07/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 12/07/2011
Autoria: Deputado Tião Gomes
Ementa: Dispõe sobre a Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente e dá 
outras providências.
Projeto de Lei nº 94/2011
LEI Nº 9.412, DE 12/07/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Fica estabelecida a Campanha Estadual Antitabagismo nas escolas públicas e parti-
culares do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 177/2011

LEI Nº 9.433, DE 20/07/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 21/07/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Trata da exposição e comercialização de revistas ou publicações com conteúdo 
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impróprio ou inadequado à crianças e adolescentes.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo 
Projeto de Lei nº 229/2011

LEI Nº 9.436, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças 
com deficiência nos locais que especifica.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Projeto de Lei nº 65/2011

LEI Nº 9.494, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 14/11/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Institui no âmbito do Estado da Paraíba o Programa de inclusão no Mercado de 
Trabalho de Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
Projeto de Lei nº 331/2011

LEI Nº 9.448, DE 02/08/2011
Publicada no  Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Janduhy Carneiro
Ementa: Cria a Creche Noturna para família de baixa renda.
Projeto de Lei nº 56/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo 

LEI Nº 9.480, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 14/11/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Declara de relevante interesse social os Conselhos Tutelares do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 295/2011

LEI Nº 9.483, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 14/11/2011
Autoria: Deputado Anísio Maia
Ementa: Institui a Campanha Saber Comer é Saber Viver, que promove a alimentação saudável 
nas escolas das redes públicas e privadas do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 361/2011

LEI Nº 9.508, DE 14/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 15/11/2011
Autoria: Deputado Anísio Maia
Ementa: Institui o Programa Merenda Cidadã, que promove a educação alimentar nas escolas 
e prioriza a aquisição de alimentos da agricultura familiar e de pescados para a merenda escolar 
da rede oficial do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 374/2011
LEI Nº 9.509, DE 14/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 15/11/2011
Autoria: Deputado Doda de Tião
Ementa: Institui o Dia e a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Bullying. (Dia 7 e a 
primeira semana de abril).
Projeto de Lei nº 257/2011

LEI Nº 9.510, DE 14/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 15/11/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Cria a Semana da Criança Desaparecida no Estado da Paraíba e dá outras providên-
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cias. (Dias 25 a 31 de março) 
Projeto de Lei nº 415/2011

LEI Nº 9.522, DE 24/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 25/11/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto 
Ementa: Veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou 
doença crônica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em Instituições Públicas 
ou Privadas.
Projeto de Lei nº 485/2011

LEI Nº 9.533, DE 30/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 01/12/2011
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Altera a redação do art. 2º, da Lei nº 9.230, de 21 de setembro de 2010, que dispõe 
sobre o Estatuto Estadual da Juventude da Paraíba e dá outras providências 
Projeto de Lei nº 242/2011

LEI Nº 9.557, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Institui o Dia da Consciência Jovem do Estado da Paraíba. (Último domingo de abril).
Projeto de Lei nº 568/2011

LEI Nº 9.558, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Institui o Dia Estadual de Prevenção e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil e dá outras 
providências. (Dia 23 de novembro).
Projeto de Lei nº 509/2011

LEI Nº 9.562, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Institui o Dia do Desporto Adaptado no Estado da Paraíba. (Dia 24 de outubro)
Projeto de Lei nº 508/2011

LEI Nº 9.563, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputado Luciano Cartaxo
Ementa: Institui o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado da Paraíba. (Dia 02 
de setembro)
Projeto de Lei nº 475/2011

LEI Nº 9.565, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputada Gilma Germano
Ementa: Institui a Semana Estadual da Adoção de Crianças e Adolescentes, e dá outras pro-
vidências. (semana que antecede o dia 25 de maio)
Projeto de Lei nº 234/2011

LEI Nº 9.584, DE 13/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 14/12/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame para detectar doenças car-
díacas congênitas em recém-nascidos, denominado Teste de Oximetria no âmbito do Estado 
da Paraíba.
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Projeto de Lei nº 428/2011

LEI Nº 9.590, DE 15/12/2011
Publicada no Diário Oficial e  no Diário do Poder Legislativo de 16/12/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de Triagem Auditiva Neo-Natal nas materni-
dades e estabelecimentos hospitalares congêneres dos municípios, e dá outras providências.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Projeto de Lei nº 162/2011

LEI Nº 9.614, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto 
Ementa: Institui o Dia Estadual do Alerta sobre o uso correto da Cadeira e do Cinto de Segu-
rança para Crianças. (Dia 12 de outubro)
Projeto de Lei nº 635/2011

LEI Nº 9.615, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputada Olenka Maranhão 
Ementa: Institui a Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil. (semana que ante-
cede o dia 07 de abril).
Projeto de Lei nº 652/2011

LEI Nº 9.621, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputada Gilma Germano 
Ementa: Institui o programa de Atendimento Multidisciplinar mediante ações coordenadas nas 
áreas de Segurança Pública, Saúde e de Assistência Social do Estado a crianças e adolescentes 
vítimas de crimes sexuais.
Projeto de Lei nº 564/2011

LEI Nº 9.627, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputada Olenka Maranhão 
Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de veiculação de mensagens educativas sobre o uso 
indevido de drogas em shows culturais voltados para o Público Infanto – Juvenil e em seus 
respectivos ingressos.
Projeto de Lei nº 569/2011

LEI Nº 9.652, DE 29/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2011
Autoria: Deputado Assis Quintans 
Ementa: Proíbe, no Estado da Paraíba, a venda, a oferta e a permissão de consumo de be-
bida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito anos de idade, e dá outras 
providências.
Projeto de Lei nº 595/2011

LEI Nº 9.654, DE 05/01/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 06/01/2012
Autoria: Deputado Janduhy Carneiro
Ementa: Dispõe sobre a criação de um programa de assistência psicológica para as vítimas de 
pedofilia no Estado da Paraíba e dá outras providências 
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Projeto de Lei nº 616/2011
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LEI Nº 9.669, DE 15/03/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/03/2012
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Dispõe sobre a regulamentação da cobrança da meia entrada em estabelecimentos 
comerciais, cinemas, casa de espetáculos, teatros, campo de futebol entre outros.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo 
Projeto de Lei nº 441/2011
Alterada pela Lei nº 9.877 de 29/08/2012, Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder 
Legislativo de 30/08/2012 
 
LEI Nº 9.671, DE 15/03/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/03/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a produção e gratuidade na obtenção do documento carteira de estudante 
aos estudantes da rede pública de ensino do Estado da Paraíba.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Projeto de Lei nº 480/2011

LEI Nº 9.725, DE 29/05/2012
Publicada no Diário Oficial de 30/05/2012
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Obriga os Hospitais públicos ou particulares a comunicarem às Delegacias de Policias 
mais próximas, sobre os atendimentos de casos de mulheres, crianças e adolescentes vítimas 
de agressão física realizados em seus pronto-socorros. 
Projeto de Lei nº 755/2012

LEI Nº 9.734, DE 04/06/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 06/06/2012
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Garante a escolaridade de crianças internadas para tratamento de saúde por tempo 
indeterminado. 
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Projeto de Lei nº 758/2012

LEI Nº 9.764, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Obriga todas as Escolas da Rede Pública Estadual (Ensino Fundamental e Médio) 
a emitirem o RG Escolar para todos os alunos a partir do 1º ano do ensino fundamental ou a 
partir da efetivação da matrícula.            
Projeto de Lei nº 805/2012

LEI Nº 9.775, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino 
Ementa: Dispõe sobre a Política de Prevenção ao Tabagismo no Estado da Paraíba e dá outras 
providências. 
Projeto de Lei nº 828/2012

LEI Nº 9.789, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Genival Matias
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria pelos parques de diversões 
e estabelecimentos congêneres e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 887/2012
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LEI Nº 9.818, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012 
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de envio de informações referentes à criança e ao 
adolescente abrigado nas entidades de acolhimento familiar e institucional, no âmbito do 
Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 929/2012

LEI Nº 9.819, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012 
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Determina a disponibilização e manutenção de exemplares da Constituição Federal 
e da Constituição Estadual, atualizados, nos acervos das bibliotecas e das unidades escolares 
e instituições de Ensino Público e Privado do Estado da Paraíba. 
Projeto de Lei nº 1.035/2012

LEI Nº 9.837, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012 
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Dispõe sobre a exibição de filme publicitário de advertência contra a pedofilia, ao abuso 
e a exploração sexual de crianças e adolescentes antes das sessões nos cinemas do Estado. 
Projeto de Lei nº 1.007/2012 

LEI Nº 9.838, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012 
Autoria: Deputado Hervázio Bezerra
Ementa: Fica proibida a venda de seringas descartáveis por parte das farmácias, drogarias, 
supermercados, clínicas e hospitais do Estado da Paraíba, a menores de 18 (dezoito anos). 
Projeto de Lei nº 967/2012 

LEI Nº 9.858, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012 
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre penalidades às escolas públicas e privadas do Estado da Paraíba quando 
verificada a prática do “bullying” e dá outras providências. 
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo 
Projeto de Lei nº 120/2011

LEI Nº 9.863, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012 
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de realização de exame médico de 
aptidão ao esforço físico e sua renovação semestrais, por alunos de academias de ginástica, e 
dá outras providências. 
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo 
Projeto de Lei nº 946/2012

LEI Nº 9.866, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012 
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa referente a documentos escolares nas 
escolas e faculdades privadas no Estado da Paraíba.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo 
Projeto de Lei nº 987/2012



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

30

LEI Nº 9.877, DE 29/08/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 30/08/2012 
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Altera e inclui dispositivos na Lei nº 9.669/2012. (lei da meia entrada)
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Projeto de Lei nº 1.094/2012

LEI Nº 9.957, de 11/01/2013
Publicada no Diário Oficial de 12/01/2013
Autoria: Deputada Eva Gouveia
Ementa: Dispõe sobre a oferta de merenda escolar diferenciada para alunos das escolas públicas 
do Estado da Paraíba portadores do diabetes.
Projeto de Lei nº 1.218/2012

4. RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RESOLUÇÃO Nº 574, DE 18/06/1997
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 26/06/1997
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Inaldo Leitão)
Ementa: Disciplina o acesso a visitas de turmas escolares na Assembléia Legislativa e dá 
outras providências. 
Projeto de Resolução nº 47/1997

RESOLUÇÃO Nº 646, DE 16/12/1999
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 12/01/2000
Autoria: Deputado Rômulo José de Gouveia
Ementa: Institui o Parlamento Mirim e dá outras providências. (O Parlamento Mirim será 
parte integrante das programações alusivas à Semana da Criança)
Projeto de Resolução nº 25/1999

RESOLUÇÃO Nº 1.049, DE 11/10/2005
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 18/10/2005
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Rômulo José de Gouveia)
Ementa: Cria o Diploma Criança Cidadã e dá outras providências. 
Projeto de Resolução nº 136/2005  

RESOLUÇÃO Nº 1.054, DE 18/10/2005
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 20/10/2005
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Rômulo José de Gouveia)
Ementa: Cria nas Dependências da Assembléia Legislativa da Paraíba um espaço permanente 
para aposição de placa contendo o nome dos Deputados Mirins.
Projeto de Resolução nº 139/2005

RESOLUÇÃO Nº 1.071, DE 15/12/2005 
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 16/12/2005
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Rômulo José de Gouveia)
Ementa: Institui o Parlamento Mirim no âmbito da Assembléia Legislativa, abrangendo as 
regiões Geo-Administrativa do Estado, altera a Resolução 646/99, e dá outras providências.
 (Trechos de pronunciamentos feitos pelos Presidentes do Parlamento Mirim)
Projeto de Resolução nº 149/2005

RESOLUÇÃO Nº 1.133, DE 13/06/2006 
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 19/06/2006
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Rômulo José de Gouveia)
Ementa: Institui o Calendário de Eventos da Assembléia Legislativa, e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº 184/2006
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RESOLUÇÃO Nº 1.176, DE 19/12/2006
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 20/12/2006
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Rômulo José de Gouveia)
Ementa: Institui o Parlamento Jovem, no âmbito da Assembléia Legislativa, e dá outras 
providências.
Projeto de Resolução nº 204/2006

RESOLUÇÃO Nº 1.515, DE 04/05/2010
Publicação no Diário do Poder Legislativo de 07/05/2010
Autoria: Do Deputado Assis Quintans
Ementa: Institui no âmbito da Assembléia Legislativa, a Semana de Educação Constitucional 
e Cidadania e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº 126/2009

RESOLUÇÃO Nº 1.578, DE 19/12/2012
Publicada  no  Diário  do  Poder  Legislativo  de  20/12/2012
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Ricardo Marcelo)
Ementa: Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Legislativa da Paraíba. (Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias) 
* Redação do “caput” do Inciso VIII do Art. 31.
Projeto de Resolução nº 59/2012 – (Dispositivo Selecionado)

5. ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATO DO PRESIDENTE Nº 52/2011
Publicado no Diário do Poder Legislativo de 31/03/2011
Autoria: Deputado Frei Anastácio e Outros Parlamentares
Ementa: Solicitando que seja recriada no âmbito deste poder, a Frente Parlamentar de Defesa 
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes” respeitando a paridade entre as bancadas com 
assento nesta casa e composta por parlamentares comprometidos com a promoção, garantia 
e ampliação dos direitos de crianças e adolescentes.
Requerimento nº 443/2011

ATO DO PRESIDENTE Nº 80/2011
Publicado no Diário do Poder Legislativo de 15/06/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino 
Ementa: Frente Parlamentar de Defesa das Políticas Públicas para a Juventude
Requerimento nº 1.167/2011

ATO DO PRESIDENTE Nº 93/2011
Publicado no Diário do Poder Legislativo de 19/08/2011
Autoria: Deputado Janduhy Carneiro
Ementa: Frente Parlamentar de Políticas para Combater às Drogas
Requerimento nº 1.595/2011

ATO DO PRESIDENTE Nº  131/2011
Publicado no Diário do Poder Legislativo de 12/12/2011
Autoria: Deputada Gilma Germano
Ementa: Constitui a Frente Parlamentar em Defesa da Adoção de Crianças e Adolescentes 
– Pró-Adoção na Assembléia Legislativa, composta dos Deputados in fine assinalados, sob a 
Presidência da Deputada autora da proposição.

ATO DA MESA Nº  071/2012
Publicado no Diário do Poder Legislativo de 23/05/2012 
Constitui GRUPO DE TRABALHO, composto pelos funcionários in fine assinalados, sob a 
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coordenação da Secretaria Legislativa, envolvendo unidades de trabalho multisetoriais para 
planejar e organizar a nova Legislatura do Parlamento Mirim – 2012.

6. DECRETOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 30.392, DE 12/06/2009
Publicado no Diário Oficial de 14/06/2009
Ementa: Regulamenta a Lei nº 8.765, de 15 de abril de 2009, que autoriza o Governo do Es-
tado da Paraíba a criar o Programa Permanente de Conscientização sobre o Câncer Infantil.

DECRETO Nº 30.530, DE 14/08/2009.
Publicado no Diário Oficial de 15/08/2009
Ementa: Dispõe sobre o regulamento da Lei 8.768/09 e as condições de funcionamento dos 
gabinetes de tatuagem e de piercing, fiscalização e vigilância sanitária.

DECRETO N° 30.742, DE 23/09/2009
Publicado no Diário Oficial de 24/09/2009
Ementa: Institui o Comitê Gestor Estadual do Plano Social do Registro Civil de Nascimento e a 
Semana Estadual de Mobilização para o Registro Civil de. Nascimento, e dá outras providências.

DECRETO Nº 31.601, DE 14/09/2010
Publicado no Diário Oficial de 15/09/2010
Ementa: Regulamenta a Lei 8.859/09, de 30 de junho de 2009, que institui a “Semana de 
Esclarecimento e Incentivo a Doação de Órgãos”, na Rede Pública Escolar Estadual

DECRETO Nº 32.927, DE 04/05/2012
Publicado no Diário Oficial de 06/05/2012
Ementa: Institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Comissão Intersetorial do Sistema 
de Atendimento Socioeducativo – SINASE. 

DECRETO Nº 32.991, DE 29/05/2012
Publicado no Diário Oficial de 30/05/2012
Ementa: Regulamenta os artigos 6º e 7º da Lei nº 8.134, de 26 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colocam a disposição, mediante locação, 
computadores e máquinas para acesso à Internet e dá outras providências.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

As normas jurídicas inseridas na presente Coletânea de Leis não substituem os textos legais 
publicados nos Diários Oficiais da União, do Estado da Paraíba e, de igual modo, nos 

Diários do  Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

33

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DA PARAÍBA

(Dispositivos Selecionados)

Promulgação

05 de outubro de 1989
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PREÂMBULO

Nós, representantes do povo paraibano, reunidos em Assembléia Esta-
dual 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 - administra-
tiva, 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 represen-
tantes eleitos ou diretamente, nos termos desta e da Constituição Federal.

§ 2º O cidadão exerce os seus direitos políticos, participando das elei-
ções, 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;
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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;
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 re-

cursos 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 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 pro-
cedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, 
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o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão motivados.
§ 5º Todos têm o direito de requerer e de obter, em prazo razoável, 

informa ções 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;
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 
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da empresa e de fiscalizar a sua execução.
..............................................................

TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I
DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Seção IV
Da Assistência Social

 Art. 205. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independente de contribuição à seguridade social, devendo ser executada 
pelo Estado diretamente, ou através da transferência de recursos a entidades 
públicas ou privadas, sem fins lucrativos.
 Parágrafo único. A assistência social do Estado, visará: 
 I - proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a 
velhice;
 II - promover a integração do carente ao mercado de trabalho e garantir 
o ensino profissionalizante;
 III - habilitar e reabilitar a pessoa portadora de deficiência e integrá-la 
à comunidade.

 Art. 206. O Estado não transferirá recursos a entidades assistenciais, 
antes de verificar sua constituição regular e a idoneidade de seus dirigentes.
 Parágrafo único. As entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, que 
recebem auxílio financeiro do Estado, ficam obrigadas a prestar contas, na 
forma da lei.

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO,  DA CULTURA E DO DESPORTO

Seção I
Da Educação

 Art. 207. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, 
sua qualificação para o trabalho, objetivando a construção de uma sociedade 
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democrática, justa e igualitária, com base nos seguintes princípios:
 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
 II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber;
 III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino;
 IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 V - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
 VI - garantia de padrão unitário de qualidade;
 VII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da 
lei, planos de carreira, piso salarial profissional e ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos.
 § 1º Para atingir estes objetivos, o Estado e Municípios, em regime 
de colaboração com o Governo Federal, organizarão os seus sistemas de 
educação, assegurando:
 I - ensino público gratuito nos estabelecimento oficiais;
 II - ensino fundamental obrigatório, inclusive para os que não freqüen-
taram a escola na idade escolar;
 III - oferta de ensino  noturno regular e de programas e cursos de 
educação paraescolar;
 IV - oferta obrigatória de ensino religioso nas escolas, de matrícula 
facultativa aos alunos;
 V - atendimento à criança de até seis anos de idade, em creches e em 
instituições pré-escolares, que propiciem condições de êxito posterior no 
processo de alfabetização;
 VI - apoio ao educando no que diz respeito à saúde, transporte, ali-
mentação e material didático;
 VII - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino 
médio;
 VIII - promoção da educação especial, preferencialmente na rede 
regular de ensino;
 IX - atendimento educacional especializado aos portadores de defici-
ência, preferencialmente na rede regular de ensino.
 § 2º O  acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público sub-
jetivo e o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular 
importam em responsabilidade da autoridade competente.
 § 3º Caberá ao Estado e aos Municípios recensearem os educandos 
para o ensino básico e procederem à chamada anual, zelando pela fre-
qüência à escola.
 § 4º O Estado diligenciará para que os estudantes carentes tenham 
possibilidade de acesso aos graus mais elevados de ensino, inclusive 
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desenvolvendo programas de concessão de bolsas de estudo em todos 
os níveis.

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

  TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

................................................................... 
CAPÍTULO VII

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM, 
DO IDOSO 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 pro-
gramas 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, do adolescente e do Jovem à educação deter-

mina a obrigatoriedade, por parte do Estado, de oferta, a todas as famílias 
que desejarem, da educação especializada e 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,  ao adolescente e ao jovem, 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 con-
vivência 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, ao adoles-

cente e ao Jovem, 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 ado-
lescente, do jovem 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 
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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.

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 funciona-
mento 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.

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 participa-
ção 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 
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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 tri-
butos 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 social e o total desenvol-
vimento de suas potencialidades, observados os seguintes princípios:

I - proibir a adoção de critérios para a admissão, a promoção, a remu-
neração 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 equi-
pamentos necessários;

IV - integrar socialmente o adolescente e o jovem mediante o treina-
mento, o trabalho e a convivência;

V - garantir, em todos os níveis, a formação de recursos humanos es-
pecializados 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
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LEIS COMPLEMENTARES

 (Dispositivos Selecionados)

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 COMPLEMENTAR Nº 96, DE 03/12/2010 Dispõe 
sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da 
Paraíba e dá outras providências. (Dispositivos  Selecionados)

LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 22/12/2010 Dispõe 
sobre a organização do Ministério Público do Estado da Pa-
raíba. (Dispositivos  Selecionados)

LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 23/05/2012 Dispõe 
sobre a organização e estrutura orgânica da Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba, institui o regime jurídico da carreira 
de Defensor Público do Estado, e dá outras providências. 
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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 II
DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO 

E SUBSTITUIÇÃO
  ................................................................

CAPÍTULO III
DA REMOÇÃO E DA REDISTRIBUIÇÃO

SEÇÃO I
DA REMOÇÃO

 Art. 34. Remoção é o deslocamento do servidor para outra re-
partição, 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.

CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS

     ....................................................................
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SEÇÃO II
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FA-

MILIA

 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 
exercido do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do dis-
posto 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.
 § 3° - A licença de que trata este artigo não poderá ser repetida sem 
o interstício mínimo de doze meses.

TÍTULO VI
DA PREVIDÊNCIA

CAPÍTULO II
DOS BENEFÍCIOS

SEÇÃO II
DO SALÁRIO-FAMÍLIA

 Art. 174. O salário-família é devido ao servidor público de baixa 
renda, titular de cargo efetivo.
 Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, compreende-se por 
servidor público de baixa renda aquele que se enquadra no limite de re-
muneração bruta previsto no art. 13, da Emenda Constitucional nº 20, de 
15 de dezembro de 1998, com as modificações posteriores procedidas pelo 
regime geral de previdência social.

 Art. 175. O salário-família será devido ao servidor em função dos 
dependentes que lhe estejam afetos, compreendidos como tais filho menor 
de 14 (catorze) anos, pessoa da mesma idade a ele equiparado e, finalmente, 
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inválido de qualquer idade, assim reconhecido pela perícia médica compe-
tente.

 Art. 176. O salário-família poderá ser requerido a qualquer tempo 
e será devido a partir da data de entrada do requerimento na repartição que 
tiver de processá-lo, devendo ser anexados ao pedido os seguintes documen-
tos:
 I - certidão de nascimento do filho ou tutela e, para o caso do in-
válido maior de 14 (quatorze) anos, laudo de invalidez da perícia médica 
do órgão previdenciário;
 II - atestado de vacinação, para o menor de 7 (sete) anos;
 III - comprovante de freqüência à escola, a partir dos 7 (sete) anos.
 § 1° Para a continuidade do pagamento do benefício o atestado de 
vacinação deve ser apresentado todo mês de maio, e o de freqüência escolar, 
nos meses de maio e de novembro de cada ano.
 § 2° Não será devido o salário-família enquanto a respectiva con-
cessão estiver pendente da apresentação dos documentos previstos neste 
artigo.
 § 3° Quando o pedido de salário-família envolver inválido, será 
obrigatoriamente instruído por laudo da perícia médica competente.
 § 4° Verificada, a qualquer tempo, a falsidade dos documentos 
apresentados para habilitação ao salário-família, será suspenso o seu paga-
mento e determinada a reposição ao Erário das importâncias indevidamente 
percebidas, em parcelas não excedentes a 10% (dez por cento) da remunera-
ção bruta do servidor, sem prejuízo da instauração do competente processo 
disciplinar.

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.
 § 1° À 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.
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 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.

SEÇÃO V
DA PENSÃO

 Art. 184. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma 
pensão mensal nos termos do artigo 40 da Constituição Federal.

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

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 30 de dezembro de 2003; 115º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010.
AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO

Dispõe sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária 
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:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

......................................................................
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TÍTULO III
DO JUIZ DE DIREITO E DO JUIZ SUBSTITUTO

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

CAPÍTULO XVIII
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO PRIMEIRO 

GRAU DE JURISDIÇÃO

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

Seção I
Das Disposições Gerais

Subseção IX
Da Competência de Vara de 

Infância e Juventude
.........................................................................

 Art. 171. Compete a Vara de Infância e Juventude: 
  I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Públi-
co para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as 
medidas cabíveis; 
  II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do 
processo; 
  III - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, 
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente; 
  IV - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entida-
des de atendimento, relativas à matéria de sua competência, aplicando as 
medidas cabíveis; 
  V - aplicar penalidades administrativas, nos casos de infrações 
contra norma de proteção à criança ou adolescente; 
  VI - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, rela-
tivos à matéria de sua competência, aplicando as medidas cabíveis; 
  VII - processar e julgar os crimes praticados contra criança e  ado-
lescente previstos na Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990; 
  VIII - processar e julgar as infrações administrativas decorrentes 
de inobservância ao disposto no Título VII, Capítulo II, da Lei n.º 8.069, 
de 13 de julho de 1990 e conhecer dos casos previstos no art. 148, incisos I 
e VI, do citado diploma legal; 
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  IX - disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a 
entrada e permanência de criança e adolescente, desacompanhados dos pais 
ou responsáveis, em estádio, ginásio e campo desportivo, bailes ou promoções 
dançantes, boates, cassinos ou congêneres, casas que explorem comercialmente 
diversões eletrônicas, bem como em estúdios cinematográficos, de teatro, rádio 
e televisão; 
  X - disciplinar, na forma cabível, a participação de criança e ado-
lescente em espetáculo público e ensaios, bem como em certames de beleza; 
  XI - conhecer e julgar as ações referentes à constituição, eleição, 
posse e funcionamento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança 
e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares; 
  XII - cumprir carta precatória relativa à matéria de sua competência. 

  Art. 172. Compete a Vara de Infância e Juventude, nos termos do 
art. 98 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990: 
  I - conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
  II - conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou 
modificação da tutela ou guarda; 
  III - suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
  IV - conhecer de pedidos contendo discordância paterna ou mater-
na, em relação ao exercício do poder familiar; 
  V - conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem 
os pais; 
  VI - designar curador especial em casos de apresentação de queixa 
ou representação, bem como de outros procedimentos judicial ou extraju-
dicial em que haja interesse de criança ou adolescente; 
  VII - conhecer de ações de alimentos; 
  VIII - credenciar, a título gratuito, comissários voluntários de pro-
teção à infância e à juventude, dentre pessoas reconhecidamente idôneas; 
    IX - autorizar viagem de criança ou adolescente, nos casos pre-
vistos em lei, bem como o trabalho a ser exercido nas ruas, praças e outros 
logradouros. 

  Art. 173.  Compete, também, a Vara de Infância e Juventude: 
  I - processar e julgar as ações de adoção de criança e adolescente 
com idade inferior a dezoito anos, bem como seus incidentes; 
  II - o poder normativo previsto no art. 149, da Lei n.º 8.069, de 13 
de julho de 1990, especialmente para conceder autorização a menores de 
dezoito anos para quaisquer atos ou atividades em que ela seja exigida. 

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
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João Pessoa, 09 de setembro de 2010; 122º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO Nº 09, DE AGOSTO DE 2010.

Dispõe a Coordenadoria da Infância e da Juventude do 
Estado da Paraíba.

 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais,
  Considerando a determinação insculpida na Resolução n 94, de 24 
de outubro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, de que as Coorde-
nadorias da Infância e da Juventude dos Estados deverão ser dirigidas por 
magistrado, com competência jurisdicional ou com reconhecida experiência 
na área;
  Considerando que a Coordenadoria da Infância e da Juventude do 
Estado da Paraíba é dirigida por servidor ocupante de cargo de provimento 
em comissão em desarmonia com a determinação do Conselho Nacional 
de Justiça;
  Considerando a necessidade de regularização da situação;

  RESOLVE:

  Art. 1º A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Podei 
Judiciário do Estado será dirigida por magistrado com atuação em vara da 
infância e da juventude, preferencialmente da Capital, ou com reconhecida 
experiência na área, mediante designação do presidente do Tribunal de 
Justiça.
  Parágrafo único. A Coordenadoria poderá contar com a colaboração 
ou a assessoria de outros magistrados, sem dispensa da função Jurisdicional.

   Art. 2º À Coordenadoria da Infância e da Juventude incumbe:
  I - elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Poder 
Judiciário do Estado na área de infância e da juventude;
  II - dar suporte aos magistrados, aos servidores e às equipes multi-
profissionais;
  III - promover a articulação, interna e externa, da justiça da infância 
e juventude com outros órgãos;



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

52

  IV - colaborar com outras unidades do Poder Judiciário do Estado 
para a formação de magistrados e servidores na área de infância e juventude;
  V - elaborar a gestão estadual do Cadastro Nacional da Infância e 
da Juventude;
  VI - exercer outras atribuições necessárias ao desenvolvimento das 
políticas de proteção à infância e juventude.

  Art. 3º A Coordenadoria da Infância e da Juventude deverá con-
ta; com estrutura de apoio administrativo e de equipe multiprofissional. 
preferencialmente do quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado 
indicada pela Presidência do Tribunal de Justiça.

  Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
  Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 30 de agosto de 2010. 

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO N° 35, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre o Serviço Móvel para a Escuta de Crianças 
e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência em 
ações penais.

  O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DA PARAÍBA, no uso de suas tribulações legais, e
  CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu Art. 227, 
impõe aos Poderes Públicos o dever de assegurar os direitos da criança e do 
adolescente com prioridade absoluta sobre os demais;
  CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança, em seu Art. 12, assegura à criança e ao adolescente o 
direito de serem ouvidos em todo o processo judicial que possa afetar seu 
interesse; e
  CONSIDERANDO a Recomendação n° 33, de 23 de novembro 
de 2010, do Conselho, Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais 
a criação de serviços especializados p9ra escuta de crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas’ de violência nos processos Judiciais; resolve:
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  Art. 1° Fica criado o serviço de Escuta Especializada Móvel para 
atendimento de todas as Comarcas do Estado da Paraíba, para escuta de 
criança ou adolescente que é parte em ações penais, quer tenha sido vítima 
ou testemunha de violência.

  Art. 2° O serviço será coordenado pela Presidência do Tribunal de 
Justiça, através da Coordenadoria da Infância e Juventude para atendimento 
às Comarcas solicitantes, com prévio agendamento para deslocamento do 
veículo devidamente preparado para a realização da escuta, bem corno dos 
Servidores capacitados para o ato.
  Parágrafo único. Mensalmente, a Coordenadoria Infância e da 
Juventude encaminhará à Presidência do Tribunal Justiça a proposta de 
itinerário a ser realizado.
  Art. 3° O Tribunal de Justiça da Paraíba, através Coordenadoria 
da Infância e Juventude e da Escola Superior Magistratura, capacitará Ma-
gistrados e Servidores para a prestação do serviço especializado, na forma 
da Recomendação
33/2010/CNJ, e manterá a formação permanente dos mesmos.

  Art. 4º Os Juízes requisitantes do serviço deverão solicitar, por meio 
de formulação on-line, o agendamento prévio para que o veículo possa ser 
deslocado até a sua Comarca, observadas as prioridades legais.

  Art. 5° Compete à Coordenadoria da Juventude manter atualizada 
as estatísticas quanto ao Serviço de Escuta Especializada.

  Art. 6º Os casos omissos serão Presidência do Tribunal de Justiça.

  Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS
Desembargador Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI COMPLEMENTAR N° 97, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010. 
AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO

Dispõe sobre a organização do Ministério Público do 
Estado da Paraíba.
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 O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
  Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

Seção I
Das Funções Gerais

  Art. 37.  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 inconstitu-
cionalidade 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 direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
  c) a proteção dos interesses individuais indis-
poníveis, difusos e coletivos, relativos à família, à criança, ao adolescente, 
ao idoso, ao consumidor, à cidadania e às minorias étnicas;
  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 
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prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e adolescentes, incapazes ou 
pessoas com deficiência;
  VII - impetrar habeas corpus, habeas data, 
mandado de injunção e mandado de segurança quando o fato disser respeito 
à sua área de atribuição funcional;
  VIII - ingressar em juízo, de ofício, para 
responsabilizar gestor de dinheiro público condenado pelo Tribunal de 
Contas;
  IX - propor, quando cabível, ação de respon-
sabilidade do fornecedor de produtos e serviços, em defesa do consumidor;
  X - fiscalizar, nos cartórios ou repartições em 
que funcione, o andamento dos processos e serviços, usando das medidas 
necessárias à apuração da responsabilidade de titulares de ofícios, serven-
tuários da justiça ou funcionários;
  XI - exercer o controle externo da atividade 
policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando a assegurar 
a correção de ilegalidades e de abusos de poder, bem assim, a indisponibi-
lidade da persecução penal, 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, 
com indicação do lugar onde se encontra o preso;
  f) requisitar à autoridade competente a 
abertura de inquérito para apuração de fato ilícito ocorrido no exercício da 
atividade policial;
  g) 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. 38. No exercício de suas funções, o 
membro do Ministério Público poderá:
  I - instaurar inquéritos civis e outras medidas 
e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
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 a) expedir notificações para colher depoimen-
tos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, 
requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia 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 inves-
tigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea 
anterior.
  II - requisitar informações, exames, 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, fundamentadamente, diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los 
e produzir provas;
  V - praticar atos administrativos executivos 
de caráter preparatório;
  VI - dar publicidade aos procedimentos 
administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei;
  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, por sua iniciativa, ou mediante acolhimento de solicitação do juiz 
ou da parte, 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 ma-
teriais necessários para a realização de atividades específicas;
  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 do Ministério Público fatos que possam 
ensejar processo administrativo disciplinar ou representação;
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  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.

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

  Art. 39. Cabe ao Ministério Público exercer 
a defesa dos direitos assegurados nas constituições e nas leis, sempre que 
se cuidar de garantir-lhe o respeito:
   - pelos poderes estadual 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 provi-
dências:
  I - receber notícia de irregularidades, petições 
ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis e 
dar-lhes as soluções adequadas;
  II - zelar pela celeridade e racionalização dos 
procedimentos administrativos;
  III - dar andamento, no prazo de trinta dias, 
às notícias de irregularidades, petições ou reclamações constantes do inciso 
I deste parágrafo.

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

Seção VI
Dos Promotores de Justiça

  Art. 44.  São atribuições do Promotor de 
Justiça:
  I - impetrar habeas corpus, habeas data, 
mandado de injunção, mandado de segurança e requerer correição parcial 
ou reclamação;
  II - atender a qualquer do povo, tomando as 
providências cabíveis;
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  III - oficiar perante a Justiça Eleitoral 
de primeira instância, com as atribuições do Ministério Público Eleitoral 
previstas em lei;
  IV - promover diligências e requisitar 
documentos, certidões e informações de qualquer repartição pública ou 
órgão federal ou municipal, da administração direta, indireta ou funda-
cional, podendo dirigir-se diretamente a qualquer autoridade, ressalvadas 
as hipóteses previstas no § 1º do art. 38 desta Lei;
  V - substituir membro do Ministério Público, 
na forma desta Lei;
  VI - integrar Comissão de Concurso e Comissão 
de Elaboração Legislativa;
  VII - integrar comissão de procedimento 
administrativo disciplinar;
  VIII - exercer funções nos órgãos do Ministério 
Público para os quais for designado;
  IX - fiscalizar o cumprimento dos mandados 
de prisão, das requisições e das demais medidas determinadas pelos órgãos 
judiciais e do Ministério Público;
  X – inspecionar as cadeias e os presídios 
do Estado, adotando as medidas necessárias à preservação dos direitos e 
garantias individuais, da higiene e da decência no tratamento dos presos;
  XI - assistir às correições procedidas pela 
Corregedoria-Geral da Justiça;
  XII – instaurar e instruir procedimentos 
administrativos para apuração de fatos relacionados com suas atribuições, 
ingressando em juízo com as ações cabíveis;
  XIII – celebrar termos de ajustamento de 
conduta; 
  XIV – exercer outras atribuições e desempenhar 
outras funções previstas em lei ou resolução do Colégio de Procuradores de 
Justiça.

.........................................................................
  Art. 47. Em matéria de registros públicos, 
são atribuições do Promotor de Justiça:
  I - oficiar nos feitos contenciosos e nos 
procedimentos administrativos relativos a:
  a) retificação, averbação ou cancelamento 
de registros imobiliários ou de suas respectivas matrículas;
  b) retificação, averbação ou cancelamento 
de registro civil das pessoas naturais;
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  c) retificação, averbação ou cancelamento 
de registros em geral;
  d) cancelamento e demais incidentes 
correcionais dos protestos;
  e) trasladação de assentos de nascimento, 
óbito e de casamento de brasileiros, efetuados em país estrangeiro;
  f) justificações que devam produzir efeitos 
no registro civil das pessoas naturais;
  g) pedidos de registro de loteamento ou 
desmembramento de imóveis, suas alterações e demais incidentes, inclusive 
notificação por falta de registro ou ausência de regular execução;
  h) dúvidas e representações apresentadas 
pelos oficiais de Registros Públicos quanto aos atos de seus ofícios.
  II - exercer fiscalização sobre cartórios junto 
aos quais oficie, procedendo a inspeções periódicas e sempre que julgar 
necessárias;

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

  Art. 49. Em matéria de fazenda pública, 
são atribuições do Promotor de Justiça, quando cabível sua intervenção, 
oficiar em todas as causas, especialmente, no mandado de segurança e na 
ação popular.

  Art. 50. Em matéria de família, sucessões, 
incapazes e ausentes, ressalvadas as atribuições em matéria de criança e 
adolescente, são atribuições do Promotor de Justiça, quando cabível sua 
intervenção:
  I - funcionar nos processos de divórcio, nas 
ações de nulidade ou anulação de casamento, assim como nos pedidos de 
alteração de regime de bens;
  II - oficiar em todas as causas relativas ao 
estado de pessoa, poder familiar, tutela, curatela, união estável e guarda de 
filhos menores, nas questões entre pais ou entre estes e terceiros;
  III - propor e acompanhar as ações de suspensão 
e destituição do poder familiar, bem como, nas hipóteses cabíveis e tendo 
elementos suficientes, promover a ação de investigação de paternidade;
  IV - propor ação de nulidade de casamento;
  V - requerer remoção, suspensão, destituição 
de tutor ou curador e acompanhar as ações da mesma natureza por outrem 
propostas, bem como reger a pessoa do incapaz e administrar-lhe os bens 
nos termos da lei processual civil, até que assuma o exercício do cargo o 
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tutor ou curador nomeado pelo Juiz;
  VI - promover a especialização e inscrição 
de hipotecas legais e a prestação de contas do tutor, curador e de qualquer 
administrador de bens de incapazes, assim como intervir na remissão de 
hipotecas legais;
  VII - assistir à alienação judicial de bens de 
incapazes e ausentes;
  VIII - fiscalizar o recolhimento, movimentação e 
levantamento de dinheiro, títulos de créditos ou outros valores pertencentes 
a incapazes e ausentes;
  IX - promover a recuperação e seqüestro de 
bens de incapazes, quando ilegalmente transmitidos, locados ou arrenda-
dos, diligenciando para a instauração de procedimento criminal contra os 
responsáveis por dilapidação dos citados bens;
  X - promover, por iniciativa própria ou 
provocação de terceiros, as ações tendentes à anulação de atos ou contratos 
lesivos aos interesses de incapazes;
  XI - intervir nos pedidos relativos à venda 
de bens de incapazes;
  XII - propor, em nome de interditos, ação de 
alimentos contra as pessoas obrigadas por lei a prestá-los;
  XIII - requerer interdição, nos casos previstos em 
lei, e promover a defesa dos interesses do interditando nas ações propostas 
por terceiros;
  XIV - velar pela proteção da pessoa e dos 
bens do doente mental, na forma da legislação pertinente;
  XV - requerer instauração e andamento de 
inventários e arrolamentos, bem como prestação de contas, quando houver 
interesse de incapazes, intervindo nos que forem ajuizados por terceiros;
  XVI - requerer a abertura de sucessão provisória 
ou definitiva do ausente e promover o respectivo processo até o final;
  XVII - funcionar em todos os termos do 
inventário ou arrolamento dos bens de ausentes, de habilitação de herdeiros 
e justificações devidas que neles se fizerem;
  XVIII - intervir nas arrecadações e servir de 
curador à herança;
  XIX - promover as diligências tendentes a 
assegurar o pleno exercício do direito de testar;
  XX - requerer a exibição de testamento para 
ser aberto e registrado, no prazo legal;
  XXI - reclamar da decisão que nomeie 
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testamenteiro;
  XXII - diligenciar para que o testamenteiro 
nomeado preste o competente compromisso e, terminado o prazo para o 
cumprimento do testamento, sejam prestadas contas;
  XXIII - dizer sobre o arbitramento da vintena;
  XXIV - promover a recuperação ou seqüestro de 
bens da testamentária em poder do testamenteiro, juízo ou escrivão, havidos 
por compra, ainda que em hasta pública;
  XXV - promover a execução da sentença 
proferida contra testamenteiros;
  XXVI - intervir em todos os feitos relativos 
a testamentos e resíduos;
  XXVII - oficiar nos feitos em que se discuta 
cláusula restritiva, imposta ao testamento ou doação;
  XXVIII - diligenciar a instauração de proces-
so criminal contra os tutores, curadores e administradores que houverem 
dissipado os bens de incapazes e ausentes;
  XXIX - funcionar nos processos de sub-
-rogação de bens inalienáveis, nos de extinção de usufruto ou fideicomisso 
e, em geral, nos inventários em que houver testamento;
  XXX - promover a exibição e registro dos 
testamentos em juízo e a intimação do testamenteiro para dar-lhe cumpri-
mento;
  XXXI - opinar na interpretação de verba 
testamentária e promover as medidas necessárias à execução dos testamentos 
e à conservação dos bens do testador;
  XXXII - funcionar nas ações de nulidade ou 
anulação de testamento e demais feitos que interessem a sua execução;
  XXXIII - requerer a prestação de contas dos 
testamenteiros e a aplicação das penas legais;
  XXXIV - requerer a intimação dos testamen-
teiros para prestarem compromisso;
  XXXV - requerer a remoção dos testamen-
teiros negligentes ou prevaricadores, promovendo a prestação de contas, 
independentemente do prazo fixado pelo testador ou pela lei;
  XXXVI - requerer a execução de sentença 
contra os testamenteiros;
  XXXVII - diligenciar pela arrecadação dos 
resíduos, quer para sua entrega à Fazenda Pública, quer para o cumprimento 
do testamento;
  XXXVIII - intervir nas causas em que 
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houver interesses de incapaz, fiscalizando a atuação do seu representante, 
mesmo que este seja o curador especial nomeado na forma das leis civil e 
processual, podendo inclusive, quando for o caso, aditar a petição inicial e 
a contestação, sem prejuízo do eventual oferecimento de exceções;
  XXXIX - homologar acordos extrajudiciais, 
quando houver interesse de incapazes;
  XL - emitir parecer e propor as medidas que 
visem à garantia dos interesses do nascituro;
  XLI - requerer a arrecadação de bens de 
ausentes, assistindo pessoalmente às diligências;
  XLII - exercer vigilância sobre os bens de 
ausentes, depositados em juízo ou confiados a curadores;
  XLIII - promover a arrecadação e a venda 
judicial dos bens de qualquer natureza, de fácil deteriorização ou de guarda 
ou conservação dispendiosa ou arriscada, nos casos legais;
  XLIV - exercer outras atribuições previstas 
em lei.

  Art. 51.  Na defesa dos direitos do cidadão, 
do idoso, do deficiente e da vítima do acidente de trabalho, são atribuições 
do Promotor de Justiça:
  I - atuar para garantia do efetivo respeito 
dos direitos do cidadão, do idoso, do portador de deficiência e de vítima 
de acidente do trabalho pelos poderes públicos, procedendo da seguinte 
maneira:
  a) notificar, de ofício ou mediante represen-
tação, a autoridade apontada como autora do desrespeito, para que preste 
informação 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 desrespeitados, notificará o responsável para que tome as providências 
necessárias a prevenir ou fazer cessar o desrespeito; 
  II - instaurar o inquérito civil e promover a 
ação civil pública, acompanhando-a até seu final; para a defesa dos interes-
ses difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de direitos do 
cidadão, do idoso, do deficiente e da vítima do acidente de trabalho, salvo 
quando em matéria do cidadão, em face da especificidade, a atribuição 
couber a outro órgão do Ministério Público;
  III - oficiar nas ações acidentárias, inclusive 
nas revisões dos seus julgados;
  IV - promover a anulação das convenções 
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tendentes a alterar, impedir ou contrariar a aplicação da lei de acidentes do 
trabalho;
  V - diligenciar para a instauração do 
procedimento policial, quando for o caso;
  VI - providenciar, por provocação da vítima de 
acidente do trabalho ou de seu representante, para que àquela seja ministrado 
tratamento médico, hospitalar e farmacêutico conveniente;
  VII - fiscalizar junto aos órgãos públicos e 
privados, estaduais e municipais, as Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho;
  VIII - exercer outras atribuições previstas em 
lei.

  Art. 52. Em matéria da criança e do adolescente 
são atribuições do Promotor de Justiça:
  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 obrigatória ou conveniente a participação 
do Ministério Público;
  III - intervir nos processos que envolvam 
interesses da criança e do adolescente;
  IV - intervir nos processos que envolvam inte-
resses 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 - instaurar o inquérito civil e promover 
a ação civil pública para a defesa dos direitos e interesses constitucionais e 
legais da criança e do adolescente;
  VII - diligenciar para a instauração de 
procedimento policial, quando for o caso;
  VIII - exercer outras atribuições previstas em 
lei.
  Art. 53.  Em matéria de consumidor, são 
atribuições do Promotor de Justiça:
  I - exercer as atribuições conferidas ao 
Ministério Público na legislação que disciplina as relações de consumo;
  II - fiscalizar o fornecimento de produtos e 
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serviços, tomando as providências necessárias no sentido de que se ajustem 
às disposições legais e regulamentares;
  III - instaurar o inquérito civil e promover a 
ação civil pública para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos em matéria de consumo;
  IV - diligenciar para a instauração de 
procedimento policial, quando for o caso;
  V - exercer outras atribuições previstas em 
lei.

  Art. 54.  Em matéria de meio ambiente e 
da defesa dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 
urbanístico e paisagístico são atribuições do Promotor de Justiça:
  I - instaurar o inquérito civil e promover a 
ação civil pública para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos em matéria de meio ambiente;
  II - requisitar ao empreendedor o estudo 
do impacto ambiental sempre que houver possibilidade de lesão ao meio 
ambiente;
  III - diligenciar para a instauração de 
procedimento policial, quando for o caso;
  IV - exercer outras atribuições previstas em 
lei.

  Art. 55. Em matéria do patrimônio público 
e social são atribuições do Promotor de Justiça:
  I - instaurar o inquérito civil e promover a 
ação civil pública para a defesa do patrimônio, dos bens e direitos previstos 
neste artigo;
  II - diligenciar para a instauração de 
procedimento policial, quando for o caso;
  III - exercer outras atribuições previstas em 
lei.

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

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em João Pessoa, 22 de dezembro de 2010; 122º da Proclamação 
da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
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RESOLUÇÃO CPJ Nº 003/2011

Regulamenta a instalação e o funcionamento do Centro 
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 
Defesa da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei 
Complementar nº 97/2010 (Lei Orgânica do Ministério 
Público).

  O Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, 
no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 16 da vigente 
Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba (Lei Complementar nº 97, 
de 22 de dezembro de 2010), e
  Considerando que uma maior resolutividade 
do Ministério Público passa pelo estabelecimento de métodos e ferramen-
tas orgânicas próprias, máxime pela relevância inafastável de definição de 
ações uniformes e integradas incidentes sobre cada aspecto da complexa 
atualidade, exigindo, portanto, uma melhor e mais especializada organização 
institucional;
  Considerando que, neste sentido, avulta-
-se o papel dos Centros de Apoio Operacional como órgãos auxiliares da 
atividade funcional do Ministério Público (artigos 8º, inciso I e 33, da Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público - Lei nº 8.625/93 e 5º, IV, “a” e 
59, da Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba - Lei Complementar 
nº 97 de 22 de dezembro de 2010), com a responsabilidade de atender às 
diversas necessidades funcionais dentro de cada área de atuação definida 
política e administrativamente como prioritária pelo Ministério Público da 
Paraíba;
  Considerando por fim, que a criação do 
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente, no 
âmbito do Ministério Público da Paraíba (artigo 62, inciso I, da Lei Orgâ-
nica Estadual já referenciada) demonstra a preocupação institucional de se 
oferecer uma tutela efetiva aos direitos da criança e do adolescente, embora 
os parâmetros desta prestação estejam a depender de normatização para 
uma regular instalação e funcionamento,
  R E S O L V E regulamentar a instalação e 
funcionamento do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
de Defesa da Criança e do Adolescente, de acordo com as normas a seguir:

CAPÍTULO I
DA ATUAÇÃO DO CENTRO DE APOIO
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  Art. 1º O Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Defesa da Criança e do Adolescente tem como atribuição 
a prestação de auxílio e suporte à atividade funcional dessas Promotorias, 
desenvolvendo as atribuições expressa e legalmente definidas nos artigos 33 
e incisos, da Lei n.º 8.625/93 e no art. 59, da Lei Complementar Estadual 
nº 97/2010.
  Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Centro de 
Apoio as seguintes atribuições:
  I - organização e manutenção de banco 
de dados nos assuntos ligados à infância e juventude, de modo integrado a 
outros sistemas e de maneira atualizada, com recepção de dados da atua-
ção do Ministério Público da Paraíba, através das iniciativas dos órgãos de 
execução;
  II – elaboração das diretrizes operacionais 
decorrentes das políticas institucionais prioritárias e institucionalmente 
definidas, mediante estruturação e implementação das atividades inerentes 
à gestão do plano estratégico institucional, sobretudo no que se refere aos 
projetos, indicadores e metas específicos;
  III – criação e disponibilização de mecanismos 
eficientes de apoio aos órgãos de execução e de assessoramento, permitindo 
o uso de ferramentas de interação em tempo hábil e, preferencialmente, de 
modo virtual, inclusive pesquisas, consultas, orientações, remessa de peças, 
sugestões não vinculativas de atuação e informativos;
  IV – realização periódica de atividades de 
aprimoramento técnico-prático e operacional;
  V – participação nas ações interinstitucionais 
voltadas para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente e do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, 
bem como no delineamento das políticas públicas respectivas;
  VI – articulação com entidades da sociedade 
civil organizada para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adoles-
cente;
  VII – estímulo e suporte para atuação 
articulada e uniforme entre os órgãos de execução e entre estes e demais 
órgãos da Administração Superior, inclusive mediante formação de grupos 
de trabalho, edição de enunciados sem caráter vinculante e envio de sugestões 
normativas ao Procurador-Geral de Justiça;
  VIII – outras ações definidas pelos órgãos 
da Administração Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 59, 
XII, da Lei Complementar Estadual nº. 97/2010.
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CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

  Art. 2º. O Centro de Apoio Operacional 
será composto pelos seguintes órgãos:
 I – Coordenação;
 II – Colegiado;
 III – Subcoordenações temáticas;
 IV – Apoio técnico.
  § 1º A Coordenação será exercida por mem-
bro do Ministério Público, com mais de cinco anos de carreira, de acordo 
com o artigo 60, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010, facultado 
pelo Procurador-Geral o respectivo afastamento do exercício da respectiva 
titularidade, em razão da conveniência administrativa e do interesse público
subjacente, sobretudo em face da condução das políticas institucionais de 
relevo com maior resolutividade.
  § 2º O colegiado tem atuação permanente e será 
presidido pela Coordenação do Centro de Apoio, guardando composição 
formada, de modo obrigatório, por todos os membros do Ministério Público 
que se encontram em exercício em órgão de execução com atribuições na 
área da criança e do adolescente, sem prejuízo da participação de outros 
integrantes com interesse na matéria, sobretudo dos demais órgãos auxiliares 
e da Administração Superior.
  §3º As subcoordenações temáticas serão 
formadas a partir de deliberação do colegiado, em caráter temporário ou 
permanente, em razão da necessidade de desenvolver atividades específicas 
sobre determinado tema, mediante composição por membros do Ministério 
Público, de qualquer entrância e de forma espontânea, não implicando 
afastamento do exercício da titularidade respectiva.
 §4º – O apoio técnico compreende:
 I - pessoal com formação jurídica;
 II - pessoal com formação técnica em 
Assistência Social, Psicologia e Pedagogia;
  III - pessoal técnico-administrativo;
  IV – estagiários; e
  V – voluntários, de acordo com a normatização 
própria no âmbito do Ministério Público da Paraíba.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO
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  Art. 3º. Incumbe à Coordenação do Centro 
de Apoio Operacional as seguintes atribuições, além daquelas já previstas 
no artigo 61, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010:
 I – gerência administrativa, de pessoal e 
de organização dos serviços, inclusive com edição de atos normativos de 
conteúdo estritamente interno;
  II – ampla divulgação das atividades desen-
volvidas, incluindo-se a organização e atualização da página institucional 
na internet, bem como a publicidade dos trabalhos e ações efetivados pelos 
órgãos de execução;
  III – interação permanente com os órgãos 
de execução, demais Centros de Apoio e outros órgãos auxiliares e da Ad-
ministração Superior;
  IV – presidência do órgão colegiado do 
Centro de Apoio, designando e organizando as reuniões necessárias ao seu 
funcionamento, inclusive sua periodicidade;
  V - participação em fóruns, comissões, grupos de 
trabalho, eventos e atividades correlatas no âmbito interno da Instituição ou 
em outros órgãos e entidades, dentro da pertinência temática da tutela dos 
direitos da criança e do adolescente, por designação do Procurador-Geral 
de Justiça;
  VI – envio de sugestões ao Procurador-Geral 
de Justiça para elaboração, execução, análise crítica e revisão do Plano 
Estratégico Institucional do Ministério Público e seus desdobramentos;
  VII – auxílio na integração entre os órgãos 
de execução, inclusive entre o 1º e 2º graus, permitindo ação uniforme, 
inserindo-se a propositura de sugestões para formação de equipes especia-
lizadas e grupos de trabalho para atuação específica e pontual;
  VIII – articulação com órgãos e instituições 
para facilitar a firmatura de convênios e demais atos de cooperação, com 
posterior encaminhamento de minutas e sugestões ao Procurador-Geral de 
Justiça;
  IX – atendimento às solicitações dos órgãos 
de execução, envolvendo necessidade de conhecimento técnico-científico, 
mediante diligenciamento interno ou cooperação com outros órgãos e en-
tidades;
  X – apresentação de proposituras para 
formação das subcoordenações temáticas;
 XI – exercício de outras funções compatíveis 
com suas finalidades, desde que designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
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CAPÍTULO IV
DO COLEGIADO

  Art. 4º. Constituem funções do colegiado:
  I – elaboração e consolidação de enunciados, 
sem caráter vinculativo, com o objetivo de uniformidade de atuação;
  II – definição de subcoordenações temáticas 
e grupos de trabalho, acerca de determinada questão específica e de relevo;
  III – estímulo à realização de encontros e 
discussões em caráter regional.
  § 1º Os integrantes dos órgãos auxiliares e da 
Administração Superior poderão participar das reuniões do colegiado, com 
intuito de contribuir para o aprimoramento das iniciativas desenvolvidas.
  § 2º O comparecimento às reuniões ocorrerá sem 
prejuízo ao andamento normais das funções dos integrantes do colegiado e 
sem qualquer ônus.

CAPÍTULO V
DO APOIO TÉCNICO

  Art. 5º. São atribuições do apoio técnico:
  I – realização dos serviços de apoio adminis-
trativo, de qualquer natureza, sobretudo quanto à organização do acervo 
documental, alimentação de informações de forma virtual, formalização 
de relatórios, levantamento de dados e o atendimento às pessoas;
  II – auxílio na elaboração de iniciativas de 
apoio aos órgãos de execução e aos demais órgãos do Ministério Público;
  III – suporte na estruturação e implementação 
de projetos e ações decorrentes do plano estratégico institucional;
  IV – realização de análise e emissão de 
pronunciamentos de natureza técnica-científica.
  § 1º A distribuição das atividades será realizada 
de acordo com a
natureza do cargo e a função desempenhada, conforme artigo 2º, parágrafo 
quarto, desta Resolução, devendo a Coordenação do Centro de Apoio de-
signar servidor específico para superintender as atividades de apoio técnico, 
em cada área específica.
  § 2º Para auxílio na realização de análise de 
material de conteúdo técnico-científico e sem prejuízo de outras providên-
cias de disponibilização de pessoal, poderá o Centro de Apoio solicitar o 
auxílio de órgãos e servidores integrantes da estrutura do próprio Ministério 
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Público, bem como de profissionais disponibilizados em razão de atos de 
cooperação.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  Art. 6º. A Procuradoria-Geral de Justiça 
providenciará, a partir da publicação desta Resolução, o suporte estrutural 
e administrativo para imediata e efetiva implantação e funcionamento 
do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da 
Criança e do Adolescente.

  Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
   Sala das Sessões do Egrégio Colégio de 
Procuradores de Justiça, em João Pessoa, 30 de março de 2011.
 Oswaldo Trigueiro do Valle Filho - Procurador-
-Geral de Justiça - Presidente do CPJ, Alcides Orlando de Moura Jansen 
- Corregedor-Geral do Ministério Público, José Marcos Navarro Serrano 
– Procurador de Justiça, Manoel Henrique Serejo Silva - Promotor de Jus-
tiça – convocado, Josélia Alves de Freitas - Procuradora de Justiça, Antônio 
de Pádua Torres - Procurador de Justiça, Kátia Rejane de Medeiros Lira 
Lucena - Procuradora de Justiça, Doriel Veloso Gouveia - Procurador de 
Justiça, Afra Jerônimo Leite Barbosa de Almeida - Promotora de Justiça – 
convocada, João Manoel de Carvalho Costa Filho – Promotor de Justiça 
– convocado, José Roseno Neto - Procurador de Justiça, Otanilza Nunes de 
Lucena - Procuradora de Justiça, Cláudio Antônio Cavalcanti - Promotor de 
Justiça – convocado, Marilene de Lima Campos de Carvalho - Procuradora 
de Justiça.

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO CPJ Nº 004/2011

Regulamenta a instalação e o funcionamento do Centro 
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de De-
fesa da Educação, nos termos da Lei Complementar nº 
97/2010 (Lei Orgânica do Ministério Público)  

  O Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, 
no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 16, II, parte 
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final e 62, parágrafo único, da vigente Lei Orgânica do Ministério Público 
da Paraíba (Lei Complementar nº 97, de 22 de dezembro de 2010), e 
  Considerando que uma maior resolutividade 
do Ministério Público passa pelo estabelecimento de métodos e ferramen-
tas orgânicas próprias, máxime pela relevância inafastável de definição de 
ações uniformes e integradas incidentes sobre cada aspecto da complexa 
atualidade, exigindo, portanto, uma melhor e mais especializada organização 
institucional;
  Considerando que, neste sentido, avulta-se o 
papel dos Centros de Apoio Operacional como órgãos auxiliares da atividade 
funcional do Ministério Público (artigos 8º, inciso I e 33, da Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público - Lei nº 8.625/93 e 5º, IV, “a” e 59, da Lei 
Orgânica do Ministério Público da Paraíba – Lei Complementar nº 97 de 
22 de dezembro de 2010), com a responsabilidade de atender às diversas 
necessidades funcionais dentro de cada área de atuação definida politica e 
administrativamente como prioritária pelo Ministério Público da Paraíba;
  Considerando, por fim, que a criação 
do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da 
Educação, no âmbito do Ministério Público da Paraíba (artigo 62, inciso 
IX, da Lei Orgânica Estadual já referenciada) demonstra o realce efetivado 
em relação à tutela do direito fundamental à educação,
  R E S O L V E regulamentar a instalação e 
funcionamento do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
de Defesa da Educação, de acordo com as normas a seguir:

CAPÍTULO I
DA ATUAÇÃO DO CENTRO DE APOIO

  Art. 1º O Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação tem como atribuição a 
prestação de auxílio e suporte à atividade funcional dessas Promotorias, 
desenvolvendo as atribuições expressa e legalmente definidas nos artigos 33 
e incisos, da Lei n.º 8.625/93 e no art. 59, da Lei Complementar Estadual 
nº 97/2010.
  Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Centro de 
Apoio as seguintes atribuições:
  I - organização e manutenção de banco de 
dados na área da educação, de modo integrado a outros sistemas e de ma-
neira atualizada, com recepção de dados da atuação do Ministério Público 
da Paraíba, através das iniciativas dos órgãos de execução;
  II – elaboração das diretrizes operacionais 
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decorrentes das políticas institucionais prioritárias e institucionalmente 
definidas, mediante estruturação e implementação das atividades inerentes 
à gestão do plano estratégico institucional, sobretudo no que se refere aos 
projetos, indicadores e metas específicos;
  III – criação e disponibilização de mecanismos 
eficientes de apoio aos órgãos de execução e de assessoramento, permitindo 
o uso de ferramentas de interação em tempo hábil e, preferencialmente, de 
modo virtual, inclusive pesquisas, consultas, orientações, remessa de peças, 
sugestões não vinculativas de atuação e informativos;
  IV – realização periódica de atividades de 
aprimoramento técnico-prático e operacional;
  V – participação nas ações interinstitucionais 
voltadas para a educação e para o controle dos atos de particulares e da 
Administração Pública na área educacional;
  VI – articulação com entidades da sociedade civil 
organizada para o fortalecimento ao controle social na área da educação;
  VII – estímulo e suporte para atuação 
articulada e uniforme entre os órgãos de execução e entre estes e demais 
órgãos da Administração Superior, inclusive mediante formação de grupos 
de trabalho, edição de enunciados sem caráter vinculante e envio de sugestões 
normativas ao Procurador-Geral de Justiça;
  VIII – outras ações definidas pelos órgãos 
da Administração Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 59, 
XII, da Lei Complementar Estadual nº. 97/2010.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

  Art. 2º. O Centro de Apoio Operacional 
será composto pelos seguintes órgãos:
 I – Coordenação;
 II – Colegiado;
 III – Subcoordenações temáticas;
 IV – Apoio técnico.
  § 1º A Coordenação será exercida por membro 
do Ministério Público, com mais de 05(cinco) anos de carreira, de acordo 
com o artigo 60, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010, facultado 
pelo Procurador-Geral o respectivo afastamento do exercício da respectiva 
titularidade, em razão da conveniência administrativa e do interesse público 
subjacente, sobretudo em face da condução das políticas institucionais de 
relevo com maior resolutividade.
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  § 2º O colegiado tem atuação permanente e será 
presidido pela Coordenação do Centro de Apoio, guardando composição 
formada, de modo obrigatório, por todos os membros do Ministério Público 
que se encontram em exercício em órgão de execução com atribuições na 
área da educação, sem prejuízo da participação de outros integrantes com 
interesse na matéria, sobretudo dos demais órgãos auxiliares e da Adminis-
tração Superior.
  § 3º As subcoordenações temáticas serão 
formadas a partir de deliberação do colegiado, em caráter temporário ou 
permanente, em razão da necessidade de desenvolver atividades específicas 
sobre determinado tema, mediante composição por membros do Ministério 
Público, de qualquer entrância e de forma espontânea, não implicando 
afastamento do exercício da titularidade respectiva.
  § 4º  O apoio técnico compreende:
 I - pessoal com formação jurídica;
 II - pessoal com formação técnica;
 III - pessoal técnico-administrativo;
 IV – estagiários; e
  V – voluntários, de acordo com a normatização 
própria no âmbito do Ministério Público da Paraíba.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO

  Art. 3º. Incumbe à Coordenação do Centro 
de Apoio Operacional de Defesa da Educação as seguintes atribuições, 
além daquelas já previstas no artigo 61, da Lei Complementar Estadual nº 
97/2010:
  I – gerência administrativa, de pessoal e 
de organização dos serviços, inclusive com edição de atos normativos de 
conteúdo estritamente interno;
  II – ampla divulgação das atividades desen-
volvidas, incluindo-se a organização e atualização da página institucional 
na internet, bem como a publicidade dos trabalhos e ações efetivados pelos 
órgãos de execução;
  III – interação permanente com os órgãos 
de execução, demais Centros de Apoio e outros órgãos auxiliares e da Ad-
ministração Superior;
  IV – presidência do órgão colegiado do 
Centro de Apoio, designando e organizando as reuniões necessárias ao seu 
funcionamento, inclusive sua periodicidade;
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  V - participação em fóruns, comissões, grupos 
de trabalho, eventos e atividades correlatas no âmbito interno da Instituição 
ou em outros órgãos e entidades, dentro da pertinência temática da tutela 
dos direitos da educação e por designação do Procurador-Geral de Justiça;
  VI – envio de sugestões ao Procurador-Geral 
de Justiça para elaboração, execução, análise crítica e revisão do Plano 
Estratégico Institucional do Ministério Público e seus desdobramentos;
  VII – auxílio na integração entre os órgãos 
de execução, inclusive entre o 1º e 2º graus, permitindo ação uniforme, 
inserindo-se a propositura de sugestões para formação de equipes especia-
lizadas e grupos de trabalho para atuação específica e pontual;
  VIII – articulação com órgãos e instituições 
para facilitar a firmatura de convênios e demais atos de cooperação, com 
posterior encaminhamento de minutas e sugestões ao Procurador-Geral de 
Justiça;
  IX – atendimento às solicitações dos órgãos 
de execução, envolvendo necessidade de conhecimento técnico-científico, 
mediante diligenciamento interno ou cooperação com outros órgãos e en-
tidades;
  X – apresentação de proposituras para 
formação das subcoordenações temáticas;
  XI – exercício de outras funções compatíveis 
com suas finalidades, desde que designado pelo Procurador-Geral de Justiça.

CAPÍTULO IV
DO COLEGIADO

  Art. 4º. Constituem funções do colegiado:
  I – elaboração e consolidação de enunciados, 
sem caráter vinculativo, com o objetivo de uniformidade de atuação;
  II – definição de subcoordenações temáticas 
e grupos de trabalho, acerca de determinada questão específica e de relevo;
  III – estímulo à realização de encontros e 
discussões em caráter regional.
  § 1º Os integrantes dos órgãos auxiliares e da 
Administração Superior poderão participar das reuniões do colegiado, com 
intuito de contribuir para o aprimoramento das iniciativas desenvolvidas.
   § 2º O comparecimento às reuniões ocorrerá sem 
prejuízo ao andamento normais das funções dos integrantes do colegiado e 
sem qualquer ônus.
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CAPÍTULO V
DO APOIO TÉCNICO

  Art. 5º. São atribuições do apoio técnico:
  I – realização dos serviços de apoio adminis-
trativo, de qualquer natureza, sobretudo quanto à organização do acervo 
documental, alimentação de informações de forma virtual, formalização 
de relatórios, levantamento de dados e o atendimento às pessoas;
  II – auxílio na elaboração de iniciativas de 
apoio aos órgãos de execução e aos demais órgãos do Ministério Público;
  III – suporte na estruturação e implementação 
de projetos e ações decorrentes do plano estratégico institucional;
IV – realização de análise e emissão de pronunciamentos de natureza 
técnica-científica.
  § 1º A distribuição das atividades será realizada 
de acordo com a natureza do cargo e a função desempenhada, conforme 
artigo 2º, parágrafo quarto, desta Resolução, devendo a Coordenação do 
Centro de Apoio designar servidor específico para superintender as ativi-
dades de apoio técnico.
  § 2º Para auxílio na realização de análise de 
material de conteúdo técnico-científico e sem prejuízo de outras providên-
cias de disponibilização de pessoal, poderá o Centro de Apoio solicitar o 
auxílio de órgãos e servidores integrantes da estrutura do próprio Ministério 
Público, bem como de profissionais disponibilizados em razão de atos de 
cooperação.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  Art. 6º. A Procuradoria-Geral de Justiça 
providenciará, a partir da publicação desta Resolução, o suporte estrutural 
e administrativo para imediata e efetiva implantação e funcionamento do 
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação.

  Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
  Sala das Sessões do Egrégio Colégio de 
Procuradores de Justiça, em João Pessoa, 30 de março de 2011.
 Oswaldo Trigueiro do Valle Filho - Procurador-
-Geral de Justiça - Presidente do CPJ, Alcides Orlando de Moura Jansen 
- Corregedor-Geral do Ministério Público, José Marcos Navarro Serrano 
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– Procurador de Justiça, Manoel Henrique Serejo Silva - Promotor de Jus-
tiça – convocado, Josélia Alves de Freitas - Procuradora de Justiça, Antônio 
de Pádua Torres - Procurador de Justiça, Kátia Rejane de Medeiros Lira 
Lucena - Procuradora de Justiça, Doriel Veloso Gouveia - Procurador de 
Justiça, Afra Jerônimo Leite Barbosa de Almeida - Promotora de Justiça 
– convocada, João Manoel de Carvalho Costa Filho - Promotor de Justiça 
– convocado, José Roseno Neto - Procurador de Justiça, Otanilza Nunes de 
Lucena - Procuradora de Justiça, Cláudio Antônio Cavalcanti - Promotor de 
Justiça – convocado, Marilene de Lima Campos de Carvalho - Procuradora 
de Justiça.

––––– • • • • • –––––

LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 23 DE MAIO DE 2012.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre a organização e estrutura orgânica da De-
fensoria Pública do Estado da Paraíba, institui o regime 
jurídico da carreira de Defensor Público do Estado, 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
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  Art. 1º A organização e a estrutura orgânica da 
Defensoria Pública do Estado, nos termos dos Arts. 1º, 3º e 5º, inciso LXXIV, 
e 134 da Constituição da República e Art. 145 da Constituição do Estado 
da Paraíba, suas atribuições e o regime jurídico dos integrantes da carreira 
de Defensor Público do Estado são definidos nesta Lei Complementar.

  Art. 2º A Defensoria Pública do Estado é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional, e tem por finalidade 
a tutela jurídica integral e gratuita, individual e coletiva, judicial e extraju-
dicial, dos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do 
artigo 5º da Constituição Federal. 
  Art. 3º A Defensoria Pública do Estado, no 
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desempenho de suas funções, terá como fundamentos de atuação a prevenção 
dos conflitos e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a er-
radicação da pobreza e da marginalidade, a primazia da dignidade da pessoa 
humana, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a garantia dos 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a afirmação 
do Estado Democrático de Direito e a redução das desigualdades sociais e 
regionais. 

  Art. 4º São princípios institucionais da De-
fensoria Pública do Estado a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional.

  Art. 5º São atribuições institucionais da 
Defensoria Pública do Estado da Paraíba, dentre outras: 
  I – prestar aos necessitados orientação 
permanente sobre seus direitos e garantias;
  .................................................................
..
  VI – promover:
  a) a mediação, conciliação extrajudicial 
entre as partes em conflito de interesses, e a arbitragem, e demais técnicas 
de composição e administração dos conflitos;
 ..................................................................
  l) a tutela das pessoas necessitadas, vítimas 
de discriminação em razão de origem, raça, etnia, sexo, orientação sexual, 
identidade de gênero, cor, idade, estado civil, condição econômica, filosofia 
ou convicção política, religião, deficiência física, imunológica, sensorial ou 
mental, cumprimento de pena, ou em razão de qualquer outra forma ou 
condição;
 .................................................................
...
  VII – atuar nos estabelecimentos policiais, 
penais e de internação, inclusive de adolescentes, visando a assegurar à 
pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias 
individuais, bem como acompanhar inquérito policial, inclusive com a 
comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, 
quando o preso não constituir advogado;
 .................................................................
...
  XIX – convocar audiências públicas para 
discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais.
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  § 1º As funções institucionais da Defensoria 
Pública serão exercidas inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito 
Público. 
 .................................................................
...
  § 8º Os estabelecimentos previstos no inciso 
VII deste artigo reservarão instalações adequadas ao atendimento jurídico 
dos presos e internos por parte dos Defensores Públicos, bem como a esses 
prestarão as informações solicitadas e assegurarão acesso à documentação 
dos presos e internos, aos quais é assegurado o direito de entrevista com os 
Defensores Públicos.

  Art. 6º São direitos das pessoas que buscam 
atendimento na Defensoria Pública:
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LEIS ORDINÁRIAS
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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 a sua subsistência, As-
sistência 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 funciona-
mento 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, composto por:

I - 01 (um) representante da Secretaria da Segurança Pública;
II - 01 (um) representante da Procuradoria Geral da Justiça;
III - 02 (dois) representantes dos Movimentos Organizados de Mulheres;
IV - 01 (um) representante da Defensoria Pública;
V - 01 (um) representante da Secretaria de Interior e Justiça;
Parágrafo único. O Governador do Estado nomeará os 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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 19 de agosto de 1991; 103º da Proclamação da República.

RONALDO CUNHA LIMA
Governador
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Observação: Alterada pela Lei nº 9.077 de 14/04/2010
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.067, DE 14 DE JUNHO DE 1995.

Torna obrigatória a realização do Teste de Acuidade 
Visual nas escolas de 1º grau no Estado da Paraíba, 
abrangendo as escolas públicas, conveniadas, particulares 
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 obrigatoriedade por parte das escolas do 1º 
grau, no Estado da Paraíba, abrangendo as escolas públicas, conveniadas 
e particulares, a realização do Teste de Acuidade Visual para todos os 
estudantes.

Art. 2º O Teste de Acuidade Visual será realizado anualmente para 
todos os estudantes matriculados nas escolas de 1º grau.

Parágrafo único. Os alunos que apresentem distúrbios de Acuidade 
Visual serão encaminhados para consulta oftalmológica junto aos serviços 
de saúde do Estado e/ou Município ou outros serviços de oftalmologia 
conforme decisão dos pais e/ou responsáveis.

Art. 3º Será assegurado aos estudantes das escolas públicas, das 
conveniadas com o Estado e/ou Municípios que necessitam do uso de 
lentes corretoras e outras formas de tratamento a gratuidade dos serviços.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 14 de junho de 1995; 107º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

Observação: Alterada pela Lei nº 6.491, de 16/06/1997.
––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.098, DE 27 DE JULHO DE 1995.
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Institui a Semana de Prevenção à Cárie e dá outras pro-
vidências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA aprovou e eu, fulcrado nos Parágrafos 3º e 7° do Art. 
65, da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída nas escolas publicas do Estado da Paraíba a 
realização anual da “SEMANA DE PREVENÇÃO À CÁRIE E SAÚDE 
BUCAL”.

§ 1º - A Semana de que trata o artigo deve ser realizada anualmente 
durante o mês de outubro.

§ 2º - Compete à Secretaria de Saúde do Estado a designação de 
técnicos, professores e odontólogos de seus quadros para a realização de 
palestras, campanhas e seminários sobre o assunto.

Art. 2º Fica a Secretaria de Saúde do Estado obrigada a incluir a 
SEMANA DE PREVENÇÃO À CÁRIE E SAÚDE BUCAL nos progra-
mas de eventos das escolas públicas a partir da publicação da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei se aplica às escolas da rede pública de ensino do 
Estado ou por ele mantidas.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 28 de julho de 1995.

CARLOS MARQUES DUNGA
Presidente

––––– • • • • • –––––

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

Dispõe sobre a obrigatoriedade da prioridade do 
embarque e desembarque de passageiros e dá outras 
providências.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber quer o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a se-

guinte Lei:
Art. 1° Torna-se obrigatória a prioridade para embarque e desembar-

que 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 o 
artigo anterior a guarda ou a retirada de bagagens dos respectivos ônibus.

Parágrafo único. A empresa facilitará a locomoção das bagagens até o 
Terminal Urbano de Transportes Coletivos ou 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° 6.167, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1995.

Dispõe sobre o acompanhamento hospitalar de paciente 
de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos, nos hospitais públicos e 
conveniados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado no 
Parágrafo 7°, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os pacientes de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos, internados em 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

85

hospitais públicos e conveniados com o SUS/PARAÍBA – Sistema Unificado 
de Saúde, terão direito a um acompanhante, o qual poderá permanecer no 
hospital enquanto durar a internação sob decisão médica.

Parágrafo único. Quando configurada situação de exceção, o médico 
assistente ou o médico responsável pelo setor emitirá parecer por escrito, 
em duas via, devendo a primeira ser anexada ao prontuário do paciente e 
a segunda entregue à direção do hospital.

Art. 2º O acompanhante a que se refere o Artigo anterior, será pre-
ferencialmente, a mãe, ora denominada mãe-participante.

Parágrafo único. Na impossibilidade da companhia da mãe, o acom-
panhante poderá ser a Avó, Tia, Madrinha, parente próximo ou pessoas 
designada pela família, igualmente e na forma devida credenciada pelo 
hospital.

Art. 3º A presença da mãe-participante será permitida no quarto, 
enfermaria, unidade de terapia intensiva, sala de recuperação, unidade de 
queimados, exceto nos casos em que a presença do acompanhante possa 
dificultar a aplicação eficiente de práticas terapêuticas e hospitalares.

Art. 4º A mãe-participante será estimulada a ter função auxiliar no 
tratamento do paciente, e lhe será principalmente garantido:

I - esclarecimento sobre a doença de seu filho;
II - esclarecimento sobre o tratamento pós-alta;
III - esclarecimento sobre o tratamento no hospital;
IV - orientação sobre a importância de sua presença na recuperação 

do paciente;
V- orientação sobre infecções hospitalares;
VI - orientação sobre cuidados básicos de higiene e nutrição, bem 

como da prevenção de doenças comuns na infância;
VII - orientação sobre a prevenção e controle de doenças diarréias;
VIII - orientação sobre vacinação obrigatória; e
IX - esclarecimento sobre normas hospitalares.

Art. 5º O hospital fornecerá instalações necessárias que garantam a 
permanência do acompanhante durante o dia, bem como o seu pernoite.

Parágrafo único. A mãe-participante deverá utilizar crachá de identi-
ficação próprio e com o nome da criança que acompanha, leito e unidade, 
bem como vestimenta padronizada fornecidas pelo hospital.

Art. 6º À mãe-participante serão garantidas refeições, assim como 
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lanches e café da manhã, os quais serão fornecidos pelo hospital.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 06 de dezembro 
de 1995.

CARLOS MARQUES DUNGA
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.276, DE 09 DE MAIO DE 1996.

Institui a obrigatoriedade de exame preventivo, autoriza 
abertura de Crédito Especial 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 obrigatoriedade da realização do exame 
preventivo de Hipotireoidismo e da Fenilcetonúria em todas as crianças 
nascidas em hospitais públicos do Estado da Paraíba.

§ 1° A gratuidade prevista no caput deste artigo se aplica às famílias 
cuja renda mensal não ultrapassem três salários mínimos.

§ 2° O Poder Executivo Estadual fixará critérios para que o valor a 
ser pago pelo exame não exceda 60% (sessenta por cento) do que é cobrado 
pela rede particular de saúde no Estado da Paraíba.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a abrir crédito 
especial para cobertura das despesas, se necessário, ou celebração de convê-
nio com instituição dotada de meios técnicos e científicos reconhecidamente 
capacitadas no exame de que trata esta Lei,

Art. 3° Compete à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba a 
celebração de convênio, fiscalização e controle na execução dos exames 
previstos nesta Lei.

Art. 4° Caberá ao Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde 
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do Estado, a responsabilidade pelo acompanhamento dos pacientes em ações 
terapêuticas quando detectadas na forma prevista nesta Lei.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 09 de maio de 1996; 107° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.435, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997.

Dispõe sobre a notificação compulsória de casos de sub-
nutrição às autoridades da área da Saúde Pública.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e, eu, fulcra-
do no Parágrafo 7° do Art. 65 da Constituição Estadual, Promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1° Toda pessoa tem o dever de comunicar às autoridades da área 
de Saúde Pública, a níveis Estadual e Municipal, no âmbito do território 
do Estado da Paraíba qualquer caso de subnutrição infantil de que tenha 
ou vier a ter conhecimento.

Art. 2° A pessoa ao fazer a notificação, deverá informar à autoridade 
de Saúde se possível, o nome, idade, sexo e o local de residência onde se 
encontre a criança subnutrida.

Art. 3º Recebida a notificação, a autoridade de Saúde, deverá inves-
tigar o caso e tomar as providências que estiverem ao seu alcance.

Art. 4º A inobservância das obrigações estabelecidas na presente 
Lei, sujeitará o infrator à aplicação das penalidades previstas na legislação 
em vigor. 
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Art. 5° Esta Lei entrará em vigor, na data de sua pub1ica.

Art. 6º Revogam - se as disposições em contrário.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-

RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 1995.

INALDO LEITÃO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.485, DE 28 DE MAIO DE 1997.

Institui obrigatoriedade de vacinação na Rede Pública 
de Saúde 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 a rede pública de saúde do Estado da Paraíba obrigada 
a proceder aplicação de vacina contra hepatite tipo B em menores de um 
ano de idade.

Art. 2° A vacinação de que trata o artigo anterior se dará através da 
Secretaria da Saúde do Estado ou unidade médica por ela credenciada em 
crianças nascidas na rede pública.

Art. 3º Fica a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba autorizada 
a celebrar convênio com o Ministério da Saúde visando o cumprimento 
desta Lei.

Art. 4º A assistência do tratamento preventivo aos recém- nascidos 
será priorizada em todos os níveis e não está sujeita à limitação quantitativa 
nem a qualquer outra medida que obstacule o atendimento da criança no 
sistema único de saúde.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 28 de maio de 1997; 108° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI N° 6.491, DE 16 DE JUNHO DE 1997.

Altera a Lei nº 6.067/95, de 15/06/95, que “torna obri-
gatória a realização do Teste de Acuidade Visual nas 
escolas de 1º grau no Estado da Paraíba, abrangendo as 
escolas públicas, conveniadas, particulares e dá outras 
providências”.

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

Lei:

Art. 1° A Ementa da Lei Estadual nº 6.067/95, de 15/06/95, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Torna obrigatória a realização do teste de Acuidade Visual e Au-
ditiva nas Escolas de 1º grau no Estado da Paraíba, abrangendo as escolas 
públicas, conveniadas, particulares e dá outras providências”.

Art. 2° O artigo 1º da Lei nº 6.067/95, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1° Fica instituída a obrigatoriedade por parte das escolas do 1º 
grau, no Estado da Paraíba, abrangendo as escolas públicas, conveniadas e 
particulares, a realização do teste de Acuidade Visual e Auditiva para todos 
os estudantes”.

Art. 3° O “caput” e parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 6.067/95, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Os alunos que apresentarem distúrbios de acuidade 
visual e/ou auditiva serão encaminhados para consulta oftalmológica e/ou 
otorrinolaringológica junto aos serviços de saúde do Estado e/ou municípios 
ou outros serviços de oftalmologia e/ou otorrinolaringologia conforme 
decisão dos pais e/ou responsáveis”.

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 16 de junho de 1997; 108° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI N° 6.532, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997.

Institui na Paraíba a Semana Estadual de Prevenção às 
Drogas e dá outras providências.

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

Art. 1° Fica instituída na Paraíba a Semana Estadual de Prevenção 
às Drogas, que será comemorada, anualmente, pelos órgãos que compõem 
o Governo do Estado, com o objetivo de conscientizar os jovens de não 
utilizar qualquer droga.

Art. 2° O Conselho Estadual de Entorpecentes ficará com a com-
petência para definir a data de comemoração de que trata esta Lei e a 
programação a ser seguida.

Art. 3° Esta Lei entrará 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, 10 de setembro de 1997; 108° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.538, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.

Proíbe a venda de cigarros a crianças e adolescentes.

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

Art. 1º Fica proibido, em todo o território do Estado da Paraíba, a 
venda de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, fumos para cachimbo 
e para cigarros e assemelhados para crianças e adolescentes.

Parágrafo único. A proibição estabelecida neste artigo alcança to-
dos os tipos de estabelecimentos comerciais ou varejistas, tais como bares, 
restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, bancas, tabacarias, armazéns, 
mercados, supermercados, padarias, entre outros.

Art. 2º O descumprimento desta Lei deverá ser denunciado ao Con-
selho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes da cidade ou região 
onde estiver localizado o estabelecimento infrator, para as providências 
cabíveis.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 30 de setembro de 1997; 108º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N° 6. 539, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.

Dispõe sobre medidas de prevenção da Cárie, da Doença 
Periodontal e do Câncer Bucal.

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

Art. 1° O Estado adotará medidas de prevenção da cárie, da doença 
periodontal e do câncer bucal.

Parágrafo único. As medidas de que trata o “caput” deste artigo 
serão aplicadas em estabelecimentos de ensino público, creches e outras 
instituições destinadas à educação infantil.
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Art. 2° As medidas de que trata esta Lei consistem no incentivo a:
I - evidenciação de placa bacteriana;
II - correta técnica de escovação e ao uso regular do fio dental e de 

dentifrícios contendo flúor em níveis aceitáveis;
III - realização semanal de bochechos com solução de flúor; IV - 

aplicação trimestral de flúor gel;
IV - 
V - fluoretação da água destinada ao consumo humano em regiões 

não servidas por água fluoretada;
VI - aplicação de selante em dente hígido;
VII - prevenção e diagnósticos do câncer bucal.
§ 1° As ações previstas no “caput” deste artigo serão desenvolvidas 

por meio de palestras, debates, distribuição de impressos, exibição de filmes 
e exposições práticas.

§ 2° O Poder Executivo determinará em decreto o órgão ou a entidade 
responsável pela gestão das medidas de que trata esta Lei.

§ 3° O Estado oferecerá cooperação técnico-financeira aos municípios 
para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 
conta de:

I - recursos orçamentários das Secretarias de Estado da Saúde e da 
Educação;

II - doação e legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas 
nacionais ou estrangeiras;

III - outras fontes.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário,

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 30 de setembro de 1997; 108° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
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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.

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 entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° 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 N° 6.622, DE 17 DE JUNHO DE 1998.

Institui a “Semana da Solidariedade Humana” nas 
Instituições e Órgãos Públicos e Entidades Privadas no 
Estado da Paraíba.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

94

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

Art. 1° Fica instituída A “Semana da Solidariedade Humana”, nas 
Instituições e Órgãos Públicos e Entidades Privadas no Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A ”Semana da Solidariedade Humana” que trata 
o caput deste artigo, será realizada anualmente, no período de 13 a 20 de 
dezembro

Art. 2° A “Semana da Solidariedade Humana” é destinada a pro-
mover eventos e campanhas nas repartições públicas e empresas privadas 
arrecadando donativos e mantimentos para doações a comunidades carentes 
em nosso Estado.

Art. 3° A “Semana da Solidariedade Humana” será coordenada pela 
Entidade Cárita da Arquidiocese da Paraíba e a Secretaria do Trabalho e 
Ação Social - SETRAS do Governo do Estado integrada, ainda, pelas se-
guintes entidades: OAB/PB, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do 
Homem e do Cidadão (CDDHC), Associação de Escolas Cristãs (AEC); 
Federação Paraibana das Associações Comunitárias (FEPAC).

Art. 4° Os estabelecimentos educacionais públicos, privados e reli-
giosos, promoverão palestras e debates sobre o tema incentivando a prática 
da solidariedade, arrecadando donativos e mantimentos para doações à 
comunidades carentes.

Art. 5° Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a partir da aprovação por esta Casa.

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

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 17 de junho de 1998: 108° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.630, DE 19 DE JUNHO DE 1998.
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Institui Programa Interdisciplinar e de Participação 
Comunitária para Prevenção e combate à Violência nas 
Escolas da Rede Pública de Ensino no Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos Pa-
rágrafos 3º e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Programa Interdisciplinar e de Participação 
Comunitária para Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da rede 
pública de ensino no Estado da Paraíba.

Parágrafo único. Será priorizada a implantação nas escolas que so-
fram os maiores índices de violência.

Art. 2° São objetivos do Programa:
I - formar Grupos de Trabalho vinculados aos Conselhos de Escola 

para atuar na prevenção da violência nas escolas, analisar suas causas e 
apontar possíveis soluções;

II - desenvolver ações educativas e de valorização da vida, dirigidas 
às crianças, adolescentes e à comunidade;

III - implementar ações voltadas ao combate à violência na escola, 
com vista a garantir o exercício pleno da cidadania e o reconhecimento dos 
direitos humanos;

IV - desenvolver ações que fortaleçam o vinculo entre a comunidade 
e a escola;

V - garantir a formação de todos os integrantes dos Grupos de Tra-
balho, aí incluídos o corpo docente, os servidores operacionais da rede de 
ensino, bem como dos membros da comunidade, visando prepará-los para 
a prevenção da violência na escola.

Parágrafo único. Os Grupos de Trabalho, tratados no Inciso I deste 
artigo, serão abertos e formados por professores, funcionários, especialistas 
da área de educação, pais, alunos e representantes da comunidade ligada 
a cada escola.

Art. 3º As ações do Programa serão desenvolvidas através do Núcleo 
Central e Grupos de Trabalho, conforme previstos na presente lei.

Art. 4º O Núcleo Central, ligado à Secretaria da Educação, traçará as 
diretrizes, dará suporte ao desenvolvimento do Programa e terá composição 
intersecretarial e multiprofissional, com participação de:
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I - técnicos das Secretarias Estaduais:
a) da Educação;
b) da Saúde:
c) de Trabalho e Ação Social;
d) de Justiça e Cidadania;
e) da Segurança Pública.
II - técnicos de entidades não governamentais:
a) da Comissão de Direitos Humanos da UFPB;
b) da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seccional da Paraíba;
c) da Fundação de Direitos Humanos Margarida Maria Alves;
d) do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do 

Cidadão - CEDDHC;
e) do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. O Núcleo Central garantirá a realização de estudos 

e a divulgação do material produzido nas unidades escolares.

Art. 5º Os Grupos de Trabalho, compostos na forma do parágrafo 
único do art. 2°, atuarão nas unidades escolares e contarão com suporte 
do núcleo central.

Art. 6º O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com enti-
dades governamentais ou não, obedecidos os requisitos legais, que possam 
subsidiar o trabalho dos Grupos de Trabalho nas escolas.

Art. 7º O Programa poderá ser estendido às escolas particulares que 
constituírem Grupo de Trabalho na forma desta lei.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro do prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.

Art. 9º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em João Pessoa, 03 de julho de 1998.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

97

INALDO LEITÃO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.632, DE 19 DE JUNHO DE 1998.

Institui o controle sobre a venda da “COLA DE SAPA-
TEIRO” e produtos similares.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos 
§§ 3º e 7º, do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os estabelecimentos que comercializam, no Estado da Pa-
raíba, a “COLA DE SAPATEIRO” e outros produtos sintéticos à base de 
“benzeno”, “tolueno”, “éter” e demais produtos tóxicos voláteis, estão con-
dicionados a cadastramento junto ao Conselho Estadual de Entorpecentes, 
para que este mantenha o controle sobre esses produtos.

Art. 2º A venda de “Cola de sapateiro” e demais produtos sintéti-
cos descritos no “caput” do artigo anterior, só será efetuada a maiores de 
18 (dezoito) anos, devendo constar na nota fiscal, o nome e número do 
documento de identidade do consumidor, bem como a sua assinatura, 
responsabilizando-se pelo produto.

Art. 3º O descumprimento das disposições da presente Lei sujeita o 
infrator a multa e apreensão de mercadoria, conforme serão estabelecidos 
por Decreto Governamental.

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

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 03 de julho de 1998.

INALDO LEITÃO
Presidente

––––– • • • • • –––––
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LEI Nº 6.658, DE 11 DE AGOSTO DE 1998.

Regulamenta o trabalho educativo de adolescentes previs-
to no art. 68, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de junho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito 
estadual, 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 trabalho educativo previsto no art. 68, da Lei Federal 

8.069, de 13 de junho de 1990, até que sejam baixadas as normas gerais de 
competência da União será realizado, no Estado da Paraíba, em confor-
midade com as disposições desta lei (Art. 24, Inciso XV, §§ 2º, 3º e 4º, da 
Constituição Federal).

Art. 2º Entende-se como trabalho educativo a atividade laboral em 
que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social 
do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo, e tenha como objetivo 
assegurar-lhe condições de capacidade profissional para o exercício da 
atividade regular remunerada.

Parágrafo único. O trabalho educativo desenvolvido pelos adoles-
centes deverá ser compatível com o nível escolar e as aptidões do educan-
do, bem como guardar relação, sempre que possível, com os conteúdos 
ministrados na escola.

Art. 3º Em caso de desvirtuamento do Programa de Trabalho Edu-
cativo como aprendizagem, a relação passa a ser regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT

Art. 4º O trabalho educativo será coordenado por entidades gover-
namentais e não-governamentais, sem fins lucrativos, credenciadas junto à 
Secretaria do Trabalho e Ação Social.

Art. 5º Compete à entidade credenciada elaborar o Programa de 
Trabalho Educativo de Adolescentes entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete) 
anos, que careçam de estímulos à profissionalização.

Parágrafo único. O Programa fixará o tempo de duração da apren-
dizagem compatível com as necessidades pedagógicas do adolescente e as 
exigências do mesmo.
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Art. 6º Para implementação do Programa de Trabalho Educativo, a 
entidade credenciada encaminhará às empresas interessadas os adolescen-
tes selecionados, com as quais firmará convênio fixando as condições de 
trabalho, do qual constarão as seguintes cláusulas obrigatórias:

a - jornada de trabalho diurna e não superior a 04 (quatro) diárias e 20 
(vinte) horas semanais, compatível com o horário de aulas de curso regular 
de primeiro ou segundo grau, vedada qualquer prorrogação;

b - intervalo para descanso de 15 (quinze) minutos, concedidos nos 
meados da jornada e computado como tempo efetivo de trabalho;

c - repouso semanal aos domingos;
d - VETADO
e - férias de 30 (trinta) dias, remuneradas com mesmo valor auferido, 

conforme programação ajustada entre as partes convenentes;
f  - garantia de todos os direitos previdenciários; e,
g - proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre.

Art. 7º - As empresas conveniadas, bem como a entidade responsável 
pela implantação do Programa, manterão com os adolescentes a ele vin-
culados relação educativa de aprendizagem laboral não sujeita á legislação 
do trabalho.

Art. 8º Para participar do Programa de Trabalho Educativo, os tra-
balhadores educandos deverão estar filiados à Previdência Social, na forma 
prevista no art. 14, da lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 9º As pessoas jurídicas conveniadas enviarão à atividade institui-
dora do Programa, trimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas 
pelo adolescente nos três meses imediatamente anteriores.

§ 1º - A avaliação do adolescente-educando observará, entre outros 
fatores, a assiduidade, a disciplina, a responsabilidade, o aprendizado no 
trabalho, o rendimento escolar e o desenvolvimento psicológico.

§ 2º - Cópia de relatório será remedida ao Ministério Público do 
Trabalho.

Art. 10. O trabalho educativo deve propiciar a complementação pe-
dagógica e da formação moral e psicológica do adolescente, e, ser planejado, 
acompanhado e avaliado pelas entidades responsáveis, em conformidade 
com as diretrizes previamente fixadas pelo Poder Executivo Estadual, através 
da Secretaria do Trabalho e Ação Social.
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Parágrafo único. As diretrizes de que trata o “caput” deste artigo, 
deverão ser estabelecidas e, se for o caso, revistas, por técnicos designados 
(Assistentes Sociais, Pedagogos (as), Psicólogos (as) e Médicos (as) pelo 
Poder Executivo Estadual, dando-se especial atenção à parte pedagógica 
do Programa e à adequada escolha de atividade que favoreçam o desen-
volvimento psicológico do educando, e que lhe assegurem condições de 
capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. 

Art. 11. Será excluído do Programa Social do Trabalho Educativo, 
o adolescente que cometer falta grave ou tiver insuficiente desempenho 
escolar, insuscetível de recuperação.

Art. 12. O desrespeito às normas constantes desta Lei ou aos dispo-
sitivos do Convênio, quando resultar de Ato da Pessoa Jurídica convenente, 
extingue o vínculo educativo, passando as relações decorrentes do trabalho 
realizado a serem regidas pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
- Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Parágrafo único. As entidades governamentais ou não-governamentais 
que, na realização de Programas Sociais de Trabalho Educativo não obedecerem 
ao disposto nesta Lei, serão descredenciadas pelo Poder Executivo Estadual.

Art. 13. O trabalho educativo não poderá ocupar mais de 10% (dez 
por cento) do número de servidores ou empregados regulares da Pessoa 
Jurídica conveniada.

Art. 14. VETADO

Art. 15. Fica à Secretaria do Trabalho e Ação Social incumbida de 
editar os atos complementares necessários à execução desta Lei, podendo 
celebrar convênio, ajustes e acordos com órgãos e entidades públicas ou 
particulares interessadas.

Art. 16. A fiscalização do trabalho educativo deverá ser feita men-
salmente nas empresas conveniadas através de uma equipe composta por 
01 (um) representante da Secretaria do Trabalho e Ação Social; 01 (um) 
representante da DRT – Delegacia Regional do Trabalho; 01 (um) represen-
tante do Ministério Público; e 01 (um) representante do Conselho Estadual 
de Defesa da Criança e do Adolescente.

Art. 17. As empresas conveniadas deverão listar e publicar em forma 
de edital, o tipo de trabalho (profissão, atividade), que irá ser desenvolvida 
por cada adolescente na Firma ou Empresa, quando da convocação para o 
Contrato de Trabalho.
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Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 11 de agosto de 1998; 108º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 6.669, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1998.

Dispõe sobre matrícula para aluno portador de deficiên-
cia locomotora em escola pública mais próxima de sua 
residência, assegura adequação dos espaços físicos 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 Fica assegurada matricula para todo aluno portador de 

deficiência locomotora na escola pública mais próxima de sua residência, 
independente de vaga.

Art. 2º As escolas deverão oportunizar que os alunos com deficiência 
locomotora façam parte de turmas cujas salas de aula estejam localizadas 
em espaços físicos de fácil acesso.

Art. 3º A escola deverá proporcionar, regularmente, ao aluno ma-
triculado com deficiência locomotora, atividades esportivas adequadas. 

Parágrafo único. A escola se articulará com as demais escolas da co-
munidade a fim de proporcionar ao aluno participação em jogos e disputas 
desportivas.

Art. 4º O aluno de que se trata esta Lei apresentará comprovante de 
residência e quadro da solicitação de matricula.

Art. 5º No caso de preferência por outra escola, o aluno deverá apre-
sentar justificativa circunstanciada, que será apreciada pela escola escolhida.

Art. 6º A escola poderá solicitar ao aluno atestado médico compro-
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batório de deficiência locomotora.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, em 
João Pessoa, 13 de novembro de 1998; 108º da Proclamação de República.

JOSE 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 

esta 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 às seguintes proporções:

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

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

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, 22 de julho de 1999; 109º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
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LEI Nº 6.775, DE 22 DE JULHO DE 1999.

Dispõe sobre a prevenção à criança e ao adolescente con-
tra a violência, o uso de drogas e doenças sexualmente 
transmissíveis, e dá outras providências.

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

Art. 1º O Estado promoverá a prevenção à criança e ao adolescente, 
do uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis, através de campa-
nhas educativas publicadas nos diversos meios de comunicação entre órgãos 
públicos da administração estadual e os usuários dessas repartições.

Art. 2º As mensagens da campanha educativa aos jovens paraibanos 
serão veiculadas por meio das seguintes publicações do Estado, entre outras:

I – contracheques dos servidores;
II – contas de energia;
III – contas de água;
IV – calendários escolares;
V – material didático doado pelo Estado.

Art. 3º O teor das mensagens, que poderá ser alterado semanalmente, 
ficará a critério do órgão público ou da entidade da administração estadual 
responsável pela publicação.

Parágrafo único. As mensagens, escritas em linguagem acessível, 
terão como objetivos:

I – esclarecer sobre o mal ocasionado pelas drogas;
II – orientar acerca do crescimento da violência, alertando para que 

ela não comece dentro de suas casas e escolas;
III – aconselhar o uso de preservativos.

Art. 4º O Estado poderá vincular mensagens nas emissoras de tele-
visão e rádio com o objetivo de:

I – esclarecer o telespectador sobre assuntos abordados para progra-
mação;

II – dar aos pais e responsáveis oportunidade de escolher sobre a 
conveniência do programa para sua família;

III – preservar as crianças e os adolescentes de temas desconhecidos 
e inadequados para suas idades.
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 22 de julho de 1999; 109º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI N.° 6.789, DE 15 DE SETEMBRO DE 1999.

Dispõe sobre a colocação de cartazes nos hotéis da Pa-
raíba contendo o texto “Diga não ao turismo sexual” 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° Os estabelecimentos da rede hoteleira do Estado da Paraíba, 
a fixarão cartazes, junto aos painéis que exibem os pros dos seus serviços, 
contendo á frase Diga não ao turismo sexual.

Art. 2° Caberá a PBTUR a orientação necessária para que os hotéis 
fixem os cartazes de que trata esta Lei.

Art. 3° O Ministério Público fiscalizará o cumprimento desta legis-
lação e penalizará os hotéis que estejam em desacordo com a presente Lei.

Art. 4° Esta Lá 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, 15 de setembro de 1999; 109° da Proclamação da República

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.790, DE 28 DE SETEMBRO DE 1999.
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Autoriza a inclusão da rapadura na Merenda Escolar, 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 o Poder Executivo autorizado, a incluir a Rapadura 
Artesanal - 100% natural, na merenda escolar, fornecida aos estudantes da 
Rede Pública no Estado da Paraíba, durante o ano letivo.

Parágrafo único. A inclusão do produto não deverá ser interior a 5% (cinco 
por cento) da qualidade do gênero alimentício fornecido na merenda escolar.

Art. 2° 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, 28 de setembro de 1999; 109° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.806, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1999.

Fica proibido no Estado da Paraíba a venda de cigarros, 
cigarrilhas ou similares, a menores de 18 anos 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 proibido, no âmbito do Estado da Paraíba, a venda de 
cigarros, cigarrilhas ou similares, além de outros produtos, fabricados pela 
indústria do fumo, a menores de 18 anos de idade.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará, num prazo de 90 (noventa) 
dias, as sanções progressivas aos infratores.
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Art. 3º Esta Lei entrará 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, 19 de novembro de 1999; 110º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 6.814, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1999.

Dispõe sobre a realização de teste vocacional nas escolas 
estaduais.

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

Art. 1º O Poder Executivo Estadual fará aplicar, em todas as escolas 
estaduais, teste vocacional para que os alunos da rede pública de ensino 
possam definir, logo cedo, quais as suas vocações profissionais.

Art. 2º O teste vocacional de que trata esta Lei deverá ser aplicado 
nos alunos das escolas estaduais, no segundo mês do primeiro semestre da 
2ª série do 2º Grau.

Art. 3º Esta Lei entrará 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, 06 de dezembro de 1999; 110º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.819, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1999.

Estabelece a obrigatoriedade de fiscalização do narco-
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tráfico e a proteção contra a violência nas escolas de 1º 
e 2º Graus das redes públicas e privadas.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos 
§§ 3º e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Faz-se obrigatória a fiscalização do narcotráfico e a proteção 
contra a violência nas escolas de 1º e 2º Graus das redes públicas e privadas.

Art. 2º Compete ao Estado cumprir o que dispõe a Constituição 
Federal com base nos Art. 227 e no art. 144.

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 de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 16 de dezembro 
de 1999.

NOMINANDO DINIZ
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.839, DE 28 DE JANEIRO DE 2000.

Torna obrigatória a investigação imediata em casos de 
desaparecimentos de crianças e adolescentes 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 obrigatória por parte dos órgãos competentes a imediata 
investigação de desaparecimento de crianças e adolescentes após a notifi-
cação dos mesmos.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

108

Art. 2º Os portos, os aeroportos e campos de pouso, a Polícia Rodo-
viária Federal, todos os postos de operação Manzuá, todas as Delegacias 
Distritais da Paraíba, todas as companhias de transportes estaduais e inte-
restaduais serão imediatamente comunicados do fato, sendo-lhes oferecidos 
a esses órgãos, todos os detalhes físicos que são necessários para identificar 
o desaparecimento.

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, 28 de janeiro de 2000; 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 1° 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 contrario,

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, em João Pessoa, 28 de 
janeiro de 2000; 110° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI N° 6.847, DE 28 DE JANEIRO DE 2000.

Dispõe sobre publicidade em uniformes de escolas e cre-
ches da rede 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° Ficam as escolas públicas e creches do Estado da Paraíba 
autorizadas a firmar convênios de parceria com empresas privadas, visando 
a aquisição gratuita de uniformes escolares em troca da afixação publicitária 
nesse mesmo fardamento fornecido pela empresa.

Art. 2° As empresas podem, ainda, mediante acordo com as escolas 
fornecer materiais escolares e de expediente, tendo como recompensa o di-
reito de afixação de sua publicidade nas camisetas ou no material fornecido 
ao corpo discente do estabelecimento.

Art. 3° Ficam as empresas obrigadas a atender em sua totalidade, os 
alunos da escola beneficiada com o convênio, fornecendo a cada um deles 
duas camisetas-ano no mínimo.

Art. 4° A afixação do logotipo da escola torna-se obrigatório em 
todas as camisetas do alunado.

Art. 5° Os convênios resultantes da aplicação desta Lei terão dura-
ção mínima de um ano, podendo ser renovados mediante conveniência das 
partes interessadas.

Parágrafo único. Ficam excluídas dos convênios desta natureza, empre-
sas de tabagismo, bebidas alcoólicas bem como a propaganda política e eleitoral.

Art. 6° Compete ao Poder Executivo e regulamentação da presente 
Lei.
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Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 28 de janeiro de 2000; 110° da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI N° 6.848, DE 28 DE JANEIRO DE 2000.

Institui a semana de combate ao alcoolismo 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. 1° Fica instituída a semana de combate ao alcoolismo, a ser 
comemorada anualmente, no mês de junho, na semana em que ocorrer o 
dia 10 (dez).

Art. 2º A Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com a 
Secretaria de Estado da Saúde, promoverá campanhas educativas de com-
bate ao alcoolismo.

§ 1° As campanhas de que trata o “caput” deste Artigo constarão de:
I - palestras educativas em salas de aula das redes pública e privada;
II - atos públicos visando divulgar a campanha;
III - fixação de cartazes e similares em estabelecimentos que comer-

cializarem bebidas alcoólicas, para divulgação da campanha;
IV - atendimento psicológico para os alcoólatras e seus familiares nos 

hospitais públicos e postos conveniados do Serviço Único de Saúde - SUS.
§ 2° A Secretaria de Estado da Educação, por ocasião das come-

morações da semana de combate ao alcoolismo, promoverá o envol-
vimento de todos os alunos da rede pública estadual nas campanhas 
realizadas.

Art. 3º Os órgãos públicos estaduais interessados em participar das 
campanhas incluídas nas comemorações da semana de combate ao alcoo-



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

111

lismo poderão fazê-lo mediante:
I - palestras:
II - debates;
III - seminários;
IV - fóruns técnicos;
V - outras formas de eventos que enfatizem o espírito de fraternidade 

e solidariedade alusivos à campanha.

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 PARAIBA, em João 

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

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.849, DE 28 DE JANEIRO DE 2000.

Cria o programa educativo de combate ao alcoolismo 
infanto-juvenil nas escolas públicas estaduais 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. 1° Fica criado o programa educativo de combate ao alcoolismo 
infanto-juvenil nas escolas públicas estaduais da Paraíba

Art. 2º O programa de que trata esta Lei consiste em realizar eventos 
educativos com alunos da rede pública estadual tendo como meio:

I - palestras;
II - gincanas;
III - peças teatrais;
IV - exposições de arte;
V - terapia de grupo
VI - encontro de pais de alunos e professores.

Art. 3º Fica autorizada a realização de convênios entre a Secretaria 
de Educação do Estado e entidades que tratam e acompanham alcoólatras 
para elaborarem o conteúdo do programa educativo de combate ao alcoo-
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lismo infanto-juvenil.

Art. 4º Esta Lei entrará 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, 28 de janeiro de 2000; 110º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 6.872, DE 18 DE ABRIL DE 2000.

Cria o Cadastro Estadual de Informações Sobre Explo-
ração Sexual e Violência Cometidas Contra Crianças e 
Adolescentes 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 Cria no âmbito do Estado da Paraíba, o Cadastro Estadual 
de Informações Sobre Exploração Sexual e Violência Cometidas Contra 
Crianças e Adolescentes, visando informar, localizar e tecer referências 
sobre exploração sexual, violência, maus tratos e prostituição de crianças 
e adolescentes.

Art. 2º Dotado dos recursos técnicos necessários e equipado com 
computadores, o Cadastro Estadual de Informações Sobre Exploração Se-
xual e Violência Cometidas Contra Crianças e Adolescentes deverá informar 
sobre os seguintes tipos de exploração:

a) pornografia com filme, vídeo, revistas e fitas cassetes;
b) venda e tráfico de crianças;
c) prostituição em portos, aeroportos, rodoviárias e outros;
d) incesto
e) abuso sexual doméstico
f) prostituição de meninos e meninas de rua;
g) turismo sexual
h) cárcere privado;
i) abuso policial;
j) mutilação e homicídio;
k) leilões em prostíbulos;
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l) prostituição em rodovias;
m) outros tipos de exploração não citadas neste artigo. 

Art. 3º VETADO

Art. 4º O Poder Executivo terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da publicação da presente Lei, para implantar o Cadastro 
Estadual de Informações Sobre Exploração Sexual e Violência Cometidas 
Contra Crianças e Adolescentes.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 18 de abril de 2000; 110º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.876, DE 18 DE ABRIL DE 2000.

Veda a locação às crianças e adolescentes, de fita de vídeo 
e cartuchos de vídeo-game que estimulem a violência 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 vedado, em todo território paraibano, a locação às 
crianças e adolescentes de fitas de vídeo e cartucho de vídeo-game que 
estimulem a violência.

Art. 2º Os estabelecimento comerciais, autorizados para funcionar 
locando fitas de vídeo e cartuchos, que descumprirem o que determina o 
artigo anterior, estarão sujeito ao pagamento de multas até a cassação do 
alvará de funcionamento, conforme dispuser a regulamentação desta Lei 
pelo Poder Executivo.

Art. 3º O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente fiscalizará 
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a aplicação desta Lei.

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

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 18 de abril de 2000; 110º da Proclamação da República

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 6.892, DE 19 DE MAIO DE 2000.

Estabelece normas para a criação de Conselhos Anti-
-Drogas nas instituições de ensino do Estado, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa manteve, e eu, nos termos do § 
7º, do art. 65, da Constituição Estadual, PROMULGO, a seguinte Lei, cujo veto 
total foi rejeitado pelo Plenário na sessão ordinária do dia 13 de abril de 2000:

Art. 1º As instituições de ensino estaduais, públicas ou provadas, 
deverão implantar Conselhos Anti-Drogas (CONAD’S), organização da 
sociedade civil sem fins lucrativos, na forma da Lei.

Art. 2º Os CONAD’S desenvolverão atividades de prevenção no 
combate ao uso e tráfico de drogas e substâncias alucinógenas de qualquer 
natureza ou origem, nos estabelecimentos de que trata o artigo anterior, 
incumbindo-lhes:

a) promover campanhas preventivas no sentido de alertar a sociedade, 
os corpos discente, docente e funcional para os perigos, as conseqüências e 
os danos decorrentes do uso ilegal de drogas e entorpecentes;

b) assessorar, apoiar e incentivar as políticas e as ações governamen-
tais e privadas dirigidas à prevenção e ao combate ao tráfico e consumo de 
drogas;

c) desenvolver, conjuntamente com a direção dos estabelecimentos 
de ensino, programas especiais de identificação e recuperação de alunos 
dependentes de drogas;
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d) propor medidas específicas de combate ao tráfico junto às insti-
tuições de segurança pública do Estado.

Art. 3º As entidades de que trata esta Lei serão dirigidas:
I – por um Conselho de Administração composto por representantes 

do Estado, da sociedade, dos corpos discente e docente, dos pais de alunos 
e dos servidores dos estabelecimentos.

II – por uma Diretoria Executiva composta por um Presidente, um 
Secretário e um Tesoureiro.

Parágrafo único. As atribuições do Conselho de Administração e 
da Diretoria Executiva serão definidas no Estatuto respectivo, respeitada a 
legislação própria à espécie.

Art. 4º Os Conselhos Anti-Drogas serão cadastrados junto ao Conse-
lho de Entorpecentes e poderão contar com a assessoria e apoio técnico dos 
órgãos governamentais encarregados das políticas de prevenção e combate 
ao tráfico, além de entidades e especialistas na área de prevenção ao uso de 
drogas, tratamento e recuperação de usuários.

Art. 5º É facultado aos Conselhos Anti-Drogas:
I – obter recursos governamentais na forma da legislação que trata 

da espécie;
II – firmar convênios, contratos, ajustes ou similares;
III – firmar termo de parceria com o Poder Executivo;
IV– estabelecer, em conjunto com a direção do educandário respecti-

vo, procedimentos técnicos, sanitários e administrativos capazes de auxiliar 
nos objetivos de que trata esta Lei.

Art. 6º Anualmente, reunir-se-ão os representantes de todos os 
Conselhos Anti-Drogas em atividade no Estado, para estabelecimento de 
políticas comuns, bem como instituir programas e atividades conjuntas.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa” em João Pessoa, 22 de maio de 2000.

NOMINANDO DINIZ
Presidente
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––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.896, DE 20 DE JUNHO DE 2000.

Dispõe sobre a Semana Anual de Combate à Violência e 
à Exploração Contra Crianças e Adolescentes 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 Governo do Estado instituirá a Semana Anual de Combate 

à Violência e à Exploração Contra Crianças e Adolescentes.

Art. 2º São objetivos da Campanha de que trata esta Lei:
1 – Enfrentar e denunciar toda e qualquer forma de violência física e 

psicológica, além da exploração sexual e do trabalho infantil;
2 – Conscientizar as crianças e adolescentes dos direitos que eles 

têm e que já estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
3 – Amedrontar os indivíduos que abusam das crianças e adolescentes 

no que se refere à violência e exploração.

Art. 3º A Semana Anual de Combate à Violência e à Exploração 
Contra as Crianças e Adolescentes acontecerá na semana que se comemora 
o Dia da Criança.

Art. 4º O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente deverá 
elaborar os programas governamentais para incentivar as escolas públicas 
e particulares, associações de bairros e clubes esportivos para promoverem 
a Semana Anual disciplinada por esta Lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 20 de junho de 2000; 110º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
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––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.930, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2000.

Proíbe a venda e consumo de cigarros nas Escolas Pú-
blicas do Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos Pa-
rágrafos 3° e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam proibidas venda e consumo de cigarros por parte de 
comerciantes, professores, funcionários, alunos e visitantes, nas dependên-
cias das Escolas Públicas do Estado da Paraíba.

Art. 2º A proibição a que se refere esta Lei aplica-se também à vei-
culação de toda e qualquer divulgação através de fixação de faixas, placas, 
cartazes, pinturas, Inscrições e assemelhados, distribuição de folhetos, 
volantes e outros impressos, com apologia ao cigarro.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, Indicando as autoridades competentes para fiscalização 
e aplicação dos procedimentos e sanções administrativas.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 27 de novembro 
de 2000.

NOMINANDO DINIZ
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.931, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2000.

Dispõe sobre a proibição de realização de tatuagem em 
crianças e adolescentes, exceto nos casos que especifica.
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos 
§§ 3º e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais e profissionais liberais 
proibidos de realizarem tatuagens em crianças e adolescentes, exceto nos 
casos que esta Lei especifica.

Art. 2º As tatuagens em crianças e adolescentes somente poderão 
ser realizadas caso haja autorização expressa dos pais, com suas assinaturas 
reconhecidas em Cartório.

Art. 3º O Ministério Público fiscalizará o cumprimento desta Lei, e 
responsabilizará criminalmente os que a descumprirem.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 27 de novembro 
de 2000.

NOMINANDO DINIZ
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.980, DE 21 DE JUNHO DE 2001.

Dispõe sobre a proibição da inclusão de alimentos geneti-
camente modificados na composição da merenda escolar 
fornecida aos alunos dos estabelecimentos de ensino no 
Estado da Paraíba.

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

Art. 1º Fica proibida a inclusão de alimentos geneticamente modifi-
cados (alimentos transgênicos) na composição da merenda escolar fornecida 
aos alunos dos estabelecimentos de ensino no Estado da Paraíba.
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Art. 2º O Poder Executivo Estadual regulamentará a presente Lei no 
prazo de 90 (noventa dias), a contar da data de sua publicação.

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, 21 de junho de 2001; 111º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––
LEI Nº 6.983, DE 21 DE JUNHO DE 2001.

Determina que os hospitais públicos ou privados enviem 
comunicação ao Juizado da Infância e da Juventude dos 
atendimentos médicos às crianças e adolescentes vítimas 
de agressões físicas e sexuais 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 Fica determinado que os hospitais públicos ou privados devem 
enviar comunicação ao Juizado da Infância e da Juventude dos atendimentos 
médicos que eles prestarem às crianças e adolescentes vítimas de agressões 
físicas e sexuais.

Art. 2º A comunicação que se refere esta Lei deverá conter o lau-
do médico sobre o tipo de agressão, o endereço e o nome do responsável 
que levou a criança e/ou adolescente ao estabelecimento de saúde para o 
atendimento.

Art. 3º Os responsáveis pelos hospitais públicos ou privados que 
não comunicarem os atendimentos médicos nos casos tipificados nesta Lei 
sofrerão as punições estabelecidas por Decreto do Poder Executivo.

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, 21 de junho de 2001; 111º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.038, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001.

Torna obrigatória a exibição de filme publicitário, es-
clarecendo as conseqüências do uso de drogas, antes das 
sessões em todos os cinemas do Estado da Paraíba.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos 
§§ 3º e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Torna obrigatória a exibição de filme publicitário, esclare-
cendo as conseqüências do uso de drogas, antes das sessões em todos os 
cinemas do Estado da Paraíba.

Parágrafo único. Entenda-se por drogas todas as substâncias químicas, 
naturais ou sintéticas, que provocam alterações psíquicas e podem causar 
sérios danos físicos e psicológicos a seu usuário.

Art. 2º O filme publicitário deverá ser elaborado sob a supervisão 
técnica de uma equipe multidisciplinar de servidores da Secretaria de Saúde 
e da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de no-
venta dias.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições contrárias.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 20 de dezembro 
de 2001.
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GERVÁSIO MAIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.139, DE 15 DE JULHO DE 2002.

Cria o Programa de incentivo à leitura de Jornais em salas de aula, 
aos alunos de 5ª a 8ª série nas Escolas da Rede Pública Estadual, situadas 
no Estado da Paraíba.

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

seguinte Lei:
Art. 1° Fica criado o Programa de leitura de jornais em salas de aula 

dos alunos de 5ª a 8ª série nas escolas da rede pública estadual, situadas no 
Estado da Paraíba.

Art. 2° O citado projeto terá inicio a partir do ano letivo de 2003, 
englobando as escolas da rede pública estadual que compreendem alunos 
entre a 5ª e 8ª série.

Art. 3° Os estabelecimentos de ensino, inclusos neste projeto terão 
amparo junto à Secretaria de Educação e Cultura, no fornecimento diário 
dos jornais.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 15 de julho de 2002; 113º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
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LEI Nº 7.149, DE 16 DE JULHO DE 2002.

Dispõe sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos 
projetos de construção de escolas públicas no Estado 
da Paraíba. 

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo obrigado a incluir quadras poliespor-
tivas nos projetos de construção de escolas públicas no Estado da Paraíba.

Art. 2° Caberá a Secretaria de Estado de Educação e Cultura a fis-
calização e controle do disposto no art. 1°.

Art. 3° Compete à Secretaria de Infra-Estrutura planejar de acordo 
com as possibilidades de espaço a referida quadra.

Art. 4° As escolas deverão oferecer atividades físicas conjuntas e 
adaptadas para os estudantes portadores de deficiência física.

 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 16 de julho de 2002; 113º da Proclamação da República.

ROBERTO PAULINO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.273, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.

Dá nova redação à Lei 5.563, de 31 de janeiro de 1992, que 
dispõe sobre o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CEDCA, se constitui, nos termos do artigo 248 da Constitui-
ção do Estado da Paraíba, no órgão normativo, deliberativo, controlador e 
fiscalizador das ações e políticas de atendimento à infância e à adolescência.

§ 1º Este Conselho integra o conjunto de ações da Governadoria do 
Estado.

§ 2° O Chefe do Poder Executivo poderá delegar a órgão executivo 
de sua escolha o suporte técnico-administrtaivo-financeiro necessário ao 
funcionamento do CEDCA.

Art. 2º Compete ao CEDCA:
I - formular a política estadual de atendimento, promoção e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente, de conformidade com os preceitos 
estabelecidos na Constituição Federal, na Carta Estadual e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente;

II - exercer a coordenação, controle e fiscalização dessa política;
III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária 

do Governo do Estado, indicando modificações necessárias à consecução da 
política formulada para a promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV - apoiar os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, os órgãos estaduais, municipais e entidades não-governamen-
tais para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente;

V - apoiar a promoção das campanhas educativas sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente, com a indicação das medidas a serem adotadas 
nos casos de atentados ou violação dos mesmos;

VI - dispor, em seu regimento interno, sobre o cadastro das entidades 
da sociedade civil e movimentos populares que tenham por objetivo a pro-
moção, o atendimento e a defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VII - gerir o fundo de que trata o artigo 6º desta Lei, fixando os cri-
térios para sua utilização a serem aprovados através de Decretos do Chefe 
do Poder Executivo, bem como, exercer rigorosamente a fiscalização sobre 
a aplicação dos recursos de que trata o artigo 248 da Constituição Estadual, 
além de todos os outros que lhe forem destinados, observando as diretrizes 
estabelecidas no sobredito dispositivo constitucional;

VIII - elaborar o seu regimento Interno, a ser aprovado pelo voto 
de, no mínimo dois terços de seus membros, nele definindo a forma de 
indicação de seu Presidente e o “quorum” necessário para a aprovação 
de suas Resoluções;

IX - receber, apreciar e pronunciar-se sobre denúncias e todas as for-
mas de negligência, omissão, excludência, exploração, violência, crueldade 
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e opressão de que forem vítimas as crianças e os adolescentes;

Art. 3º O CEDCA – será composto por 16 (dezesseis) membros 
efetivos e respectivos suplentes designados por Ato do Governador do Es-
tado, com mandato bienal, admitindo-se a recondução, para um período 
subseqüente, sendo:

I - um representante da Secretaria da Saúde;
II - um representante da Secretaria da Segurança Pública;
III - um representante da Procuradoria Geral da Defensoria Pública;
IV - um representante da Secretaria do Trabalho e Ação Social;
V - um representante da Secretaria da Cidadania e Justiça;
VI - um representante da FUNDAC (Fundação de Desenvolvimento 

da Criança e do Adolescente – “Alice de Almeida”);
VII - um representante indicado pela Comissão de Defesa da Cida-

dania, da Criança e do Adolescente, da Assembléia Legislativa;
IX – oito representantes de entidades não governamentais, que 

tenham por finalidade a defesa da criança e do adolescente, e em funciona-
mento há pelo menos 02 (dois) anos.

§ 1º - A escolha dos representantes de entidades não governamentais, 
ligadas à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, será 
processada por uma Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho, 180 
(cento e oitenta) dias antes do pleito, que estabelecerá os critérios, normas 
e cronograma do processo eleitoral, através de publicação no Diário Oficial 
do Estado e em outros meios de comunicação, 120 (cento e vinte) dias antes 
das eleições.

§ 2º - Somente poderão participar do processo de eleição as entidades 
registradas nos Conselhos Municipais dos direitos da criança e do adoles-
cente há, no mínimo, 02 (dois) anos.

§ 3º - Nos municípios onde não haja Conselho Municipal ou em que 
tenha sido instalado há menos de um ano, a entidade interessada solicitará 
ao Conselho Estadual o seu parecer, obedecendo aos demais critérios deste 
Regulamento, aos procedimentos e normas estabelecidas pela Comissão 
Eleitoral.

§ 4º - Serão eleitas as oito entidades mais votadas que indicarão os 
nomes do representante titular e seu suplente.

§ 5º - Os membros do Conselho Estadual e seus respectivos suplentes 
serão nomeados por ato governamental.

Art. 4º O Governador do Estado nomeará ou destituirá por indicação 
do Conselho, o seu Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário.
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Art. 5º As funções dos membros do CEDCA não serão remuneradas, 
mas seu exercício será considerado serviço público relevante.

Art. 6º Fica instituído o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente 
– FUNDESC – destinado a alocar recursos para investimentos na área de 
promoção da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. O Fundo de que trata este artigo será constituído 
das seguintes receitas:

I – doações feitas por contribuintes do Imposto de Renda, nos termos 
do artigo 260, da Lei Federal 8.069, de 13.07.90, com a redação que lhe foi 
dada pela Lei 8.242, de 12.10.91;

II – recursos destinados ao FUNDESC, consignados no Orçamento 
Estadual;

III – contribuições do Governo Federal e organismos estrangeiros e 
internacionais;

IV – o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a 
legislação pertinente;

V – outros recursos que lhe forem destinados.

Art. 7º O Regulamento do FUNDESC elaborado pelo CEDCA e 
aprovado pela maioria absoluta de seus membros, será baixado por decreto 
do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º O CEDCA prestará contas de sua gestão administrativa, 
junto ao Tribunal de Contas do Estado, na forma da legislação em vigor.

Art. 9º O Regimento Interno do CEDCA disporá sobre sua estrutura 
organizacional básica.

Parágrafo único. O CEDCA poderá requisitar da Administração 
Estadual os servidores indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 11. O CEDCA aprovará o seu Regimento Interno no prazo de 
30 (tinta) dias, a partir da data de sua instalação.

Art. 12. Fica assegurado o livre acesso a órgãos governamentais, dos 
membros do conselho ou de qualquer pessoa por ele devidamente credencia-
do, com fim de inspecionar delegacias, presídios, entidades de internação, 
entidades de abrigo e demais estabelecimentos onde possam encontrar-se 
crianças e adolescentes.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
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a Lei nº 5.563 de 31 de janeiro de 1992.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de dezembro de 2002; 113º da Proclamação da República.

ROBERTO PAULINO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.295, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.

Cria o Centro de Recuperação de Dependentes Quí-
micos - CREDEQ – no Estado da Paraíba, 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 Fica criado o CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DE-
PENDENTES QUÍMICOS – CREDEQ - em João Pessoa/PB, com in-
tuito de ajudar a recuperação de pessoas dependentes de drogas e outras 
dependências.

Art. 2º Caberá ao Estado implementar as medidas necessárias para 
implantação do CREDEQ, principalmente na parte psico-pedagógica, além 
de estrutural para o bom acompanhamento do dependente.

Art. 3º Fica aberto a participação de voluntários da sociedade como 
forma humanitária de desenvolver o tratamento do paciente.

Art. 4º A manutenção do CREDEQ – fica a cargo dos poderes 
constituídos, da sociedade e voluntários.

Art. 5º Será instituído regimento interno para a manutenção dos 
internos e funcionários do CREDEQ.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
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João Pessoa, 27 de dezembro de 2002; 113º da Proclamação da República.

ROBERTO PAULINO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.299, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.

Dispõe sobre a publicação nos classificados dos jornais 
locais de advertências quanto a exploração sexual de 
crianças e adolescentes 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 jornais da Paraíba que publicam colunas de classificados 

com anúncios de acompanhantes, saunas, massagistas e profissionais do sexo 
ficam obrigados a divulgar, na mesma página destes anúncios, a seguinte 
advertência: “EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES É CRIME. DISQUE 2441772/244-5601 – Programa Sentinela”.

Parágrafo único. A Advertência deve estar em destaque, escrita em 
letras versais/negrito, e deve ocupar espaço mínimo de 08 de centímetros 
por 04 centímetros, sendo publicada sempre que houver anúncios de que 
trata o caput deste artigo.

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

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de dezembro de 2002; 113º da Proclamação da República.

ROBERTO PAULINO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N° 7.304, DE 07 DE JANEIRO DE 2003.
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Determina que o mês de outubro receba a denominação 
comemorativa “Mês Estadual da Paz” e dá outras pro-
vidências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA:

Faço saber que a Assembleia 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 ultimo 
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 ver-
ba própria a ser incluída em dotações orçamentárias destinadas a festejas 
populares.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 07 de janeiro de 
2003.

GERVÁSIO MAIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.374, DE 16 DE JULHO DE 2003.

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

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA: 

Faço saber que a Assembleia 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, insta-
lados no Estado da Paraíba e conveniados com o Sistema Único de Saúde 
(SUS), espaço ambulatorial destinados ao atendimento preferencial a ges-
tantes, lactentes, idosos e deficientes.

Art. 2º A Secretaria de Saúde regulamentará está Lei:

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-

RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 16 de julho de 2003.

JOSÉ LACERDA NETO
Presidente em Exercício

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.597, DE 25 DE JUNHO DE 2004.

Institui o Dia Estadual da Defesa e Valorização da 
Língua Portuguesa 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. 1° Fica instituído o Dia Estadual da Defesa e Valorização da 
Língua Portuguesa, a ser comemorado anualmente, no dia 22 de outubro.

 
Art. 2° Este dia deve ser voltado para o desenvolvimento de projetos 

de incentivo à leitura e da valorização da língua portuguesa como:
I – concursos de Poesias e Redação entre os alunos da capital;
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II – realização de eventos para novos escritores mirins paraibanos;
III – incentivo aos novos escritores paraibanos.

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com 
instituições públicas e privadas que já desenvolvem atividades na área edu-
cativa e cultural com a finalidade de obter subsídios para o desenvolvimento 
de atividades educacionais de que trata esta Lei.

Art. 4° As disposições desta Lei integrarão o planejamento educa-
cional e pedagógico do Estado da Paraíba.

Art. 5° O Poder Executivo editará os atos regulamentares cabíveis 
ao cumprimento desta lei.

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

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 

Pessoa, 25 de junho de 2004; 116º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.609, DE 28 DE JUNHO DE 2004.

Dispõe sobre a garantia de obtenção de vagas em 
creches e escolas públicas para filhos de pessoas por-
tadoras de deficiências, próximas de suas residências 
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, por esta Lei, garantida a obtenção de vagas em creches 
e escolas públicas para filhos menores de pessoas portadoras de deficiência, 
próximas de suas residências.

Parágrafo único. Para fins de comprovação da deficiência, será emiti-
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da credencial pelas entidades representativas dos portadores de deficiência, 
legalmente constituídas e reconhecidas pelo Estado.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 28 de junho de 2004; 116º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 7.619, DE 02 DE JULHO DE 2004.

Institui a Semana Estadual do Desarmamento Infantil.

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 do Desarmamento Infantil.

Art. 2º A Semana do Desarmamento Infantil acontecerá anualmente 
na segunda semana de outubro.

Art. 3º A Semana do Desarmamento Infantil deve ser voltada para 
o desenvolvimento de campanhas e projetos de incentivo ao desarmamento 
das crianças como:

I - promoção de concursos para o Selo da Campanha;
II - organização de atos públicos e marchas;
III - trabalho de conscientização das famílias através de organismos 

ligados à área de educação (escolas públicas e privadas);
IV - motivar instituições, igrejas, clubes de serviços e shoppings para 

a temática, a fim de que trabalhem junto a seus públicos o desarmamento 
social.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com 
instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de atividades edu-
cacionais e preventivas de que trata esta Lei.
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Art. 5º As disposições desta Lei integrarão o planejamento educa-
cional e pedagógico do Estado da Paraíba.

Art. 6º O Poder Executivo editará os regulamentos cabíveis ao cum-
primento desta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 02 de julho de 2004; 116º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 7.631, DE 09 DE JULHO DE 2004.

Institui o Programa de Atendimento a Crianças e a 
Adolescentes – “DIGA SIM À VIDA” e dá outras pro-
vidências.

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 Atendimento a 
Crianças e a Adolescentes Dependentes de Drogas “DIGA SIM À VIDA”, 
conforme disposto no artigo 101, inciso VI, da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 2º O Programa Estadual de Atendimento a Crianças e a Adoles-
centes Dependentes de Drogas “DIGA SIM À VIDA” abrange internação 
emergencial, para casos agudos de overdose e síndrome de abstinência, trata-
mento ambulatorial, orientação e apoio às famílias e às ações de prevenção.

Art. 3º O Programa Estadual de Atendimento a Crianças e a Ado-
lescentes Dependentes de Drogas “DIGA SIM À VIDA” será realizado em 
conformidade com as diretrizes gerais definidas pelos Conselhos Estaduais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e vinculado ao órgão estadual res-
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ponsável pela saúde que desenvolverá, através de uma equipe interdisciplinar 
formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e advogados.

Art. 4º O Programa Estadual de Atendimento a Crianças e a Adoles-
centes Dependentes de Drogas “DIGA SIM À VIDA” obedece aos preceitos 
de descentralização administrativa, em consonância com os municípios.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias com os municípios.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei em 
90 (noventa) dias.

Art. 7º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 

Pessoa, 09 de julho de 2004; 116º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.702, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004.

Dispõe sobre a proibição, o controle e a comercialização 
de Cola e de Insumos Industriais que contenha solvente 
à base de Tolueno, 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 proibido, no território estadual, a comercialização de 
cola e de insumos industriais que contenham solvente à base de tolueno, 
no comércio varejista.

Art. 2º A comercialização dos produtos que contenham solvente 
à base de tolueno fica restrita a recipientes de volume igual ou superior a 
18 (dezoito) litros, exclusivamente para pessoa jurídica, condicionadas ao 
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cadastramento na Secretaria Estadual de Saúde.
Parágrafo único. A comercialização referida no “caput” deste artigo 

deverá ser declarada na nota fiscal, onde conste, obrigatoriamente, o nome 
legível do comprador, endereço, número do CGC, a quantidade do produto 
adquirido.

Art. 3º Nas embalagens de cola à base de solvente de tolueno, deverá 
constar, de forma visível, a seguinte inscrição: “A Inalação deste Produto 
pode Causar a Morte”.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 

João Pessoa, 22 de dezembro de 2004; 116º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.754, DE 27 DE MAIO DE 2005.

Dispõe sobre a criação da Campanha Anual de Combate à 
Violência e à Exploração Contra Crianças e Adolescentes 
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 Campanha Anual 
de Combate à Violência e à Exploração Contra Crianças e Adolescentes.

Parágrafo único. A Campanha de que trata o “caput” tem por 
objetivos:

1 – combater toda e qualquer forma de violência contra crianças e 
adolescentes, no Estado, principalmente as relacionadas ao trabalho infantil 
e à exploração sexual;
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2 – planejar e adotar medidas efetivas de esclarecimento às crianças 
e adolescentes sobre os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

3 – inibir a cultura da violência, despertando, nas crianças e adoles-
centes do Estado, a consciência da importância da solidariedade humana 
e do respeito aos direitos fundamentais da pessoa como pressupostos pri-
mordiais da vida em sociedade;

4 – promover atividades de caráter educativo e sócio-culturais, nas 
escolas da rede pública e particular de ensino oficial do Estado, durante 
uma semana de cada ano, visando a concretizar o que dispõe os itens 1, 2 
e 3 deste Parágrafo.

Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação desta Lei, constituirá Comissão Especial, que terá como 
responsabilidade elaborar, anualmente, a campanha de que dispõe esta Lei.

§ 1º - A Comissão Especial será composta pelos seguintes membros:
1 – um representante da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação 

Social;
2 – um representante da Secretaria de Estado da Educação e Cultura;
3 – um representante da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça;
4 – um representante da Fundação de Desenvolvimento do Adoles-

cente e da Criança;
5 – um representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente;
6 – um representante do Ministério Público Estadual;
7 – um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assem-

bléia Legislativa;
8 – um representante da Subcomissão de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Secção 
Paraíba;

9 – um representante da Pastoral do Menor da Arquidiocese da 
Paraíba;

10 – um representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos 
MNDH;

11 – um representante da Associação dos Conselhos Tutelares do 
Estado da Paraíba;

12 – um representante do Sindicato dos Professores do Estado da Paraíba;
13 – um representante da Frente Parlamentar Estadual Pelo Fim de 

Toda Violência e Exploração Contra Criança e Adolescente.
§ 2º - A Comissão Especial poderá requisitar funcionários públicos 

estaduais, para assessorá-la.
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§ 3º - A Comissão Especial funcionará junto à Secretaria de Estado 
do Trabalho e Ação Social, que lhe prestará todo apoio e infra-estrutura 
necessária.

§ 4º - A Comissão Especial disporá de 60 (sessenta) dias, contados 
de sua constituição, para concluir os trabalhos.

§ 5º - O Poder Executivo regulamentará a Campanha de que trata 
esta Lei, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da finalização dos trabalhos 
da Comissão Especial, de acordo com as conclusões estabelecidas por esta.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de 
dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e suple-
mentadas, se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos 
específicos para o seu fiel cumprimento.

Art. 4º O Poder Executivo adotará todas as providências cabíveis 
e necessária para a publicação do disposto nesta Lei, incluindo a afixação 
das espécies legais nas escolas da rede pública e privada do Estado, em 
locais visíveis.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO D PARAÍBA, em João 
Pessoa, 27 de maio de 2005; 116º 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 
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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 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 LAUREMÍLIA ASSIS DE LUCENA
Governadora em Exercício

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 7.851, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005.

Institui a Semana Estadual de Prevenção da Violência 
com Investimento na Primeira Infância 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 
Prevenção com Investimento na Primeira Infância com início no dia 12 de 
outubro e término no dia 18 do referido mês.

Art. 2º Na Semana Estadual de Prevenção da Violência com Inves-
timento na Primeira Infância (período de vida que vai de zero a seis anos 
de idade), serão desenvolvidas atividades, juntamente com as entidades da 
sociedade civil e iniciativa governamental, visando à conscientização da 
população em geral sobre as verdadeiras causas da violência.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

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

MARIA LAUREMÍLIA 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 LEGIS-
LATIVA 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 rela-
cionadas no “caput” deste artigo.

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 17 de novembro de 2005.

JOSÉ LACERDA NETO
Presidente em exercício

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.876, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.
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Institui Programa Paz na Escola, de Ação Interdisciplinar 
e de Participação Comunitária para Prevenção e Controle 
da Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino do 
Estado da Paraíba. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos 
§§ 3º e 7º, do art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Paz na Escola, de Ação Inter-
disciplinar e de Participação Comunitária para Prevenção e Controle da 
Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado da Paraíba.

Art. 2º Para implementar o Programa, em cada unidade escolar será 
criada uma Equipe de Trabalho, constituída por professores, funcionários 
da escola, alunos, especialistas em educação, pais e representantes ligados 
à comunidade escolar.

Parágrafo único. Dependendo das peculiaridades de cada escola, 
poderão ser chamados a integrar a Equipe de Trabalho:

I – autoridades;
II – órgãos de segurança;
III – entidades públicas ou privadas;
IV – entidades de classe;
V – conselhos comunitários;
VI – cidadãos que possam colaborar para a consecução dos objetivos 

propostos.

Art. 3º São objetivos do Programa:
I – criar Equipes de Trabalho vinculadas aos Conselhos Escolares 

para atuar em prevenção e no controle da violência nas escolas, analisar 
suas causas e apontar possíveis soluções;

II – desenvolver ações e campanhas educativas, de conscientização e 
valorização da vida, dirigidas às crianças, aos adolescentes e à comunidade 
envolvida;

III – implantar ações voltadas ao controle da violência na escola, com 
vistas a garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício pleno da 
cidadania e a promoção da harmonia e da paz entre a comunidade escolar;

IV – desenvolver ações culturais, sociais e desportivas que fortaleçam 
os vínculos entre a comunidade e a escola;

V – garantir a qualificação e o treinamento de todos os integrantes 
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da Equipe de Trabalho, a fim de prepará–los para prevenir e enfrentar a 
violência na escola. 

Art. 4º Para coordenar as ações deste programa será criado um 
Núcleo Central e Núcleos Regionais.

Art. 5º O Núcleo Central estará ligado diretamente à Secretaria 
Estadual da Educação e traçará as diretrizes, realizará estudos, dará supor-
te ao desenvolvimento do Programa e terá composição intersecretarial e 
multiprofissional, com participação de:

I – técnicos das Secretarias Estaduais:
da Educação;
da Saúde;
do Trabalho e Ação Social e Cidadania;
da Cidadania e Justiça;
da Segurança Pública.
II – técnicos de entidades não-governamentais ou privada, como:
Universidades;
Ordem dos Advogados do Brasil, secção PB;
 Entidades religiosas;
Associação Paraibana de Rádios Comunitárias;
Demais entidades que possam contribuir nas áreas da Psicologia, das 

Ciências Sociais e Jurídicas, abrangidas pelo Programa.

Art. 6º Os Núcleos Regionais, ligados às Regiões de Ensino, estabe-
lecerão conexão entre o Núcleo Central e as Equipes de Trabalho e darão 
respaldo às ações destes últimos, e terão composição intersecretarial, mul-
tiprofissional e de participação comunitária, contando com:

I – técnicos das Secretarias do Estado e dos Municípios da região:
da Educação;
da Saúde;
do Trabalho e Ação Social;
da Cidadania e Justiça;
da Segurança Pública.
II – representantes dos seguintes órgãos e entidades:
Grêmios Estudantis;
Conselhos Escolares;
Conselhos Municipais de Educação;
Conselhos Municipais de Saúde;
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
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Conselhos Tutelares;
Promotorias da Infância e da Juventude;
Juizados da Infância e da Juventude;
Representantes das subsecções da Ordem dos Advogados do Brasil;
Pastorais e entidades religiosas;
Universidades;
Sindicatos e entidades de classe;
Associação Paraibana de Rádios Comunitárias;
Representantes da sociedade civil e de entidades públicas ou privadas, 

que possam contribuir nos aspectos psicológicos, sociais e jurídicos contidos 
no Programa.

Art. 7º Mediante convênio, o Estado poderá estender o Programa às 
escolas municipais e particulares, bem como orientar a formação de Núcleos 
Municipais de Controle e Prevenção da Violência.

Art. 8º A implantação do Programa se dará, preferencialmente, nas 
escolas que estejam sofrendo os maiores índices de violência. 

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias da Secretaria Estadual da Educação.

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 30 de novembro 
de 2005.

RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.933, DE 04 DE JANEIRO DE 2006.

Institui a Semana Estadual de Combate à Morta-
lidade Materna no Estado da Paraíba e dá outras 
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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 entrará 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 Nº 8.069, DE 05 DE JULHO DE 2006.

Diminui, em 50%, o preço das passagens intermunicipais 
para os estudantes, 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 Os estudantes regularmente matriculados em escolas de 
ensino fundamental e médio ou em instituições de ensino superior, da rede 
pública ou privada do Estado da Paraíba, portando a Carteira de Identifi-
cação Estudantil, poderão adquirir, no guichê da empresa ou em trânsito, 
passagens nas linhas intermunicipais de transportes de passageiros, com 
abatimento de 50% (cinqüenta por cento), em relação ao preço da tabela.
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§ 1º Considera-se Carteira de Identificação Estudantil o documento 
emitido pela União Nacional de Estudante – UNE, pela União Brasileira 
de Estudantes Secundaristas – UBES ou por entidade representativa dos 
estudantes devidamente credenciada, para esse fim, por ato do Chefe do 
Poder Executivo Estadual.

2º Para efeito desta Lei considera-se transporte de passageiros os 
transportes rodoviários, aquaviários e ferroviários.

Art. 2º A concessão do direito a que se refere o Art. 2º desta Lei 
limitar-se-á a 18 (dezoito) poltronas de cada unidade automobilística, desde 
o terminal de partida do veículo.

Parágrafo único. Caso não seja preenchido o total de vagas destinadas 
à meia-passagem, estas deverão ser repassadas aos terminais subseqüentes. 

Art. 3º Para fins de controle e fiscalização, ficam as empresas de 
ônibus intermunicipais obrigadas a afixar, de forma ostensiva, nos guichês 
de venda de passagens e no veículo em que se dará a viagem, o mapa de 
lotação dos passageiros que adquiriram o bilhete com o benefício a que se 
refere o art. 2º desta Lei.

Art. 4º O descumprimento das normas contidas nesta Lei constituirá 
infração e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – multa;
II – suspensão temporária da atividade;
III – cassação de licença do estabelecimento ou de atividades.
§ 1º As penalidades constantes no caput deste artigo poderão ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das de natureza cível, 
penal e das definidas em normas específicas, sempre precedidas do devido 
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º Caberá ao Programa de Orientação ao Consumidor PROCON-
-PB e aos órgãos de fiscalização de trânsito como DER – Departamento de 
Estradas e Rodagem, DETRAN/PB – Departamento de Trânsito da Paraíba 
e Capitania dos Portos, a fiscalização, no âmbito administrativo, para o fiel 
cumprimento desta Lei, bem como a aplicação das sanções previstas nos 
incisos deste artigo, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.078/90 
e no Decreto Federal nº 21.087/97.

Art. 5º Decreto do Chefe do Poder Executivo regulamentará, no que 
couber, o disposto nesta Lei.

Art. 6º Revogam-se as Leis nºs 5.754, de 23 de junho de 1993, 6.434, 
de 23 de janeiro de 1997, e demais disposições em contrário.
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 05 de julho de 2006; 118º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.102, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Cria, no Estado da Paraíba, o Fundo Especial de Proteção 
dos Bens, Valores e Interesses Difusos, dispõe sobre seus 
objetivos, constituição e gestão 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 criado o Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores 

e Interesses Difusos, nos termos, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça e regido pelo disposto 
nesta Lei.

Art. 2º O Fundo Especial de Proteção dos Interesses Difusos tem 
por objetivo gerir os recursos destinados à reparação, à remediação, à re-
cuperação, à compensação, à conservação e à preservação de bens de valor 
artístico, estético, cultural, histórico, turístico e paisagístico, bem como de 
bens, valores e interesses relacionados ao ambiente, natural ou artificial, ao 
consumidor, à infância e juventude, ao contribuinte, às fundações privadas, 
ao portador de necessidades especiais, ao idoso, ao mercado de valores mo-
biliários, à ordem econômica, à concorrência, à habitação e urbanismo, à 
cidadania e a qualquer outro interesse transinvidual no território do Estado.

§ 1º Os recursos do Fundo serão aplicados:
I – na prevenção de dados e na recuperação dos bens lesados;
II – na promoção de eventos educativos e/ou científicos que visem à 

qualificação de pessoal e à multiplicação de opinião, bem como na edição de 
material informativo que tenha por objeto a preservação ou a conservação 
dos bens, valores e interesses especificados no caput deste artigo;

III – na aquisição e manutenção de instrumentos necessários à atu-
ação do Ministério Público e de seus parceiros na defesa dos bens, valores 
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e interesses especificados nesta Lei;
IV – no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnico-cientí-

ficos, necessários à instrução de procedimentos administrativos, inquéritos 
civis ou ações civis públicas, instaurados para apuração de fatos lesivos a 
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

§ 2º Na hipótese do inciso IV deste artigo, deverá o Conselho Gestor 
considerar a gravidade do dano, a existência de fontes e meios alternativos 
para o custeio da perícia, da vistoria ou do estudo técnico-científico, sua 
relevância e sua urgência.

§ 3º Na aplicação dos recursos, o Conselho Gestor deverá, preferen-
cialmente, destiná-los às localidades de ocorrência do dano.

Art. 3º Constituem receitas do Fundo:
I – as compensações, as indenizações e as multas, estabelecidas em 

termos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público ou 
resultantes de condenações em ações civis públicas, que tenham por objeto 
compensar, reparar, conservar ou prevenir danos aos bens, a valores e a 
interesses descritos no artigo anterior;

II – os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações 
financeiras, observadas as disposições legais pertinentes;

III – as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, na-
cionais ou estrangeiras, públicas ou privadas;

IV – o produto de incentivos fiscais instituídos a favor dos bens des-
critos no artigo anterior;

V – multas que lhe sejam destinados por expressa disposição legal;
VI – outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo.
Parágrafo único – Não constituem receita do Fundo as multas de-

correntes de aplicação de sanções administrativas por órgãos estaduais de 
defesa dos mesmos bens, valores e interesses, ou que tenham outra destinação 
prevista em Lei.

Art. 4º Os recursos do Fundo serão depositados em conta especial 
de instituições financeiras oficiais no Estado, gerida pelo Conselho Gestor.

§ 1º A instituição financeira comunicará ao Conselho Gestor, men-
salmente, até o dia 10 do mês subseqüente, os depósitos realizados a crédito 
do Fundo, com especificação da origem.

§ 2º Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do 
Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda 
do poder aquisitivo da moeda.

§ 3º O saldo credor do Fundo, apurado em balanço no término de cada 
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

146

§ 4º O Presidente do Conselho Gestor é obrigado a proceder à pu-
blicação mensal dos demonstrativos da receita e das despesas gravadas nos 
recursos do Fundo.

§ 5º Os recursos do Fundo serão separados, conforme a natureza do 
interesse que lhes deu origem, em diversas contas relativas a indenizações 
por danos causados:

I – ao ambiente natural, artificial ou do trabalho;
II – aos bens de valor artístico, estético, cultural, histórico, turístico 

e paisagístico;
III – ao consumidor;
IV – à infância e juventude;
V – ao contribuinte;
VI – à proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais;
VII – aos idosos;
VIII – às fundações privadas;
IX – ao mercado de valores mobiliários, à defesa da ordem econômica 

e da livre concorrência;
X – à habitação e urbanismo;
XI – à saúde pública;
XII – à defesa dos direitos da cidadania e a outros interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos. 
§ 6º O Conselho Gestor disporá sobre a separação dos recursos do 

Fundo, respeitados os objetivos descritos no artigo 2º desta Lei, cabendo-
-lhe criar, unificar, dividir, extinguir ou, por qualquer forma, rever as contas 
previstas neste artigo, observados o volume e o valor dos créditos, bem como 
a natureza do bem ou interesse que lhes deu origem.

Art. 5º O Fundo será gerido por um Conselho Gestor, com a seguinte 
composição:

I – o Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba;
II – um representante da Procuradoria-Geral do Estado;
III – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 

da Paraíba;
IV – um membro da Assembleia Legislativa do Estado, indicado por 

seu Presidente;
V – um associado à Associação Paraibana do Ministério Público, 

indicado por sua Presidência;
VI – dois membros do Ministério Público Estadual, indicados pelo 

Colégio de Procuradores de Justiça e ligados à defesa dos bens, valores e 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos;

VII – dois membros do Ministério Público Estadual indicados pelo 
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Conselho Superior do Ministério Público e ligados à defesa dos bens, valores 
e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

§ 1º O Conselho Gestor será presidido pelo Procurador-Geral de 
Justiça e, em sua ausência ou impedimento, pelo Subprocurador-Geral de 
Justiça.

§ 2º O Conselho Gestor terá uma Secretaria Executiva, que lhe será 
diretamente subordinada e ocupada por servidor do Ministério Público, de 
provimento efetivo, designado pela Presidência do Conselho.

§ 3º Cada representante de que trata este artigo terá um suplente, que 
o substituirá nos seus afastamentos e impedimentos legais, e será nomeado 
para o Conselho Gestor por ato do Procurador-Geral de Justiça, tomando 
posse no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 4º Cada membro do Conselho Gestor, no ato de posse, entregará 
à Presidência do Conselho uma declaração de bens, que será arquivada na 
Secretaria Executiva.

§ 5º A atuação, no Conselho Gestor, é considerada serviço público 
relevante, vedada e remuneração a qualquer título.

§ 6º Os membros do Conselho Gestor e seus suplentes terão mandatos 
de dois anos, permitida uma recondução, ressalvada a Presidência do Conse-
lho, cujo mandato coincidirá com o exercício do cargo de Procurador-Geral 
de Justiça do Estado da Paraíba.

§ 7º O Conselho Gestor poderá criar comissões permanentes e câma-
ras setoriais para análise de projetos e seu desenvolvimento.

§ 8º O Conselho Gestor terá sede na Capital do Estado, onde se reu-
nirá ordinariamente, podendo reunir-se extraordinariamente em qualquer 
ponto do território estadual.

Art. 6º Ao Conselho Gestor compete administrar, econômica e finan-
ceiramente, os recursos do Fundo, bem como deliberar sobre os critérios e as 
formas de sua aplicação na preservação, na conservação, na reconstituição, 
na reparação e na recuperação de bens, valores e interesses difusos, referidos 
no artigo 2º, cabendo-lhe, ainda:

I – zelar pela utilização prioritária dos recursos do Fundo no próprio 
local onde o bem, valor ou interesse difuso esteja ameaçado de dano ou o 
tenha sofrido;

II – examinar e aprovar projetos relativos à reconstituição, repa-
ração, recuperação, conservação e preservação dos bens mencionados 
no artigo 2º;

III – firmar convênios e contratos com o objetivo de elaborar, acom-
panhar e executar projetos pertinentes aos objetivos do Fundo, diretamente 
ou mediante repasse de valores a órgãos ou instituições, públicas ou privadas, 
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de notória especialização nessas atividades;
IV – solicitar a colaboração dos Conselhos Estaduais e Municipais 

de Defesa do Meio Ambiente, de Defesa e de Proteção do Consumidor, de 
Defesa do Patrimônio Artístico, Estético, Cultural, Histórico, Turístico e 
Paisagístico, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Defesa 
das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, de Defesa dos Idosos, bem 
como de outros Conselhos ligados à proteção dos interesses difusos, coletivos 
e a aplicação de seus recursos;

V – elaborar seu Regimento Interno, no prazo de 90 (noventa) dias;
VI – prestar contas aos órgãos competentes, na forma legal.

Art. 7º Os membros do Conselho Gestor responderão solidariamente, 
nas esferas administrativa, civil e criminal, por danos e desvios de conduta 
praticados no exercício das atribuições do conselheiro do Fundo;

 
Art. 8º O Conselho Gestor receberá e apreciará projetos relativos 

à reconstituição, reparação, conservação e preservação dos bens, valores 
e interesses referidos no artigo 2º desta Lei, apresentados por Membro do 
Conselho, por entidade que preencha os requisitos do art. 5º da Lei Federal 
nº 7.347/85 ou por qualquer cidadão.

Art. 9º A Procuradoria-Geral de Justiça inscreverá o Fundo Especial 
de Proteção dos Bens, Valores e Interesses Difusos no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica e lhe prestará apoio administrativo, fornecendo os recursos 
humanos e materiais necessários ao funcionamento eficiente do Conselho 
Gestor e de sua Secretaria Executiva.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 14 de novembro de 2006; 118º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.123, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006.

Institui a “Semana Estadual de Orientação sobre a 
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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. 2º 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. 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, 18 de dezembro de 2006; 118º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.134, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006.

Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colo-
cam a disposições, mediante locação, computadores e 
máquinas para acesso à Internet e dá outras providências.

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

Art. 1º São regidos por esta Lei os estabelecimentos comerciais 
instalados no Estado da Paraíba, que ofertam a locação de computadores 
e máquinas de acesso à Internet, utilização de programas e de jogos eletrô-
nicos, abrangendo os designados como “lan houses”, “cibercafés” e “ciber 
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offices”, entre outros.

Art. 2º Os estabelecimentos de que trata esta Lei ficam obrigados a 
criar e manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo:

I – nome completo;
II – data do nascimento;
III – endereço completo;
IV – telefone;
V – número de documento de identidade.
§ 1º O responsável pelo estabelecimento deverá exigir dos interessa-

dos a exibição de documentos de identidade, no ato de seu cadastramento 
e sempre que forem fazer uso de computador ou máquina.

§ 2º O estabelecimento deverá registrar a hora inicial e final de cada 
acesso, com a identificação do usuário e do equipamento por ele utilizado.

§ 3º Os estabelecimentos não permitirão o uso dos computadores 
ou máquina:

I - a pessoas que não fornecerem os dados previstos neste artigo ou 
o fizerem de forma incompleta;

II - a pessoas que não portarem documento de identidade ou se 
negarem a exibi-lo.

§ 4º As informações e o registro previstos neste artigo deverão ser 
mantidos por, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

§ 5º Os dados poderão ser armazenados em meio eletrônico.
§ 6º O fornecimento dos dados cadastrais e demais informações de 

que trata este artigo só poderá ser feito mediante ordem ou autorização 
judicial.

§ 7º Excetuada a hipótese de prevista no § 6º, é vedada a divulgação 
dos dados cadastrais e demais informações de que trata este artigo, salvo 
se houver expressa autorização do usuário.

Art. 3º É vedado aos estabelecimentos de que trata esta Lei:
I – permitir o ingresso de pessoas menores de 12 (doze) anos sem o 

acompanhamento de, pelo menos, um de seus pais ou de responsável legal 
devidamente identificado;

II – permitir a entrada de adolescentes de 12 (doze) a 16 (dezesseis) 
anos sem autorização por escrito, de pelo menos, um de seus pais ou de 
responsável legal;

III – permitir a permanência de menores de 18 (dezoito) anos após 
a meia-noite, salvo se com autorização por escrito de, pelo menos um de 
seus pais ou de responsável legal.

Parágrafo único. Além dos dados previstos nos incisos I a V do arti-
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go 2º, o usuário menor de 18 (dezoito) anos deverá informar os seguintes:
I – filiação;
II – nome da escola em que estuda e horário (turno) das aulas.

Art. 4º Os estabelecimentos de que trata esta Lei deverão:
I - expor em local visível lista de todos os serviços e jogos disponíveis, 

com um breve resumo sobre os mesmos e a respectiva classificação etária, 
observada a disciplina do Ministério da Justiça sobre a matéria;

II - ter ambiente saudável e iluminação adequada;
III - ser dotados de móveis e equipamentos ergonômicos e adaptáveis 

a todos os tipos físicos;
IV - ser adaptados para possibilitar acesso a portadores de deficiência 

física;
V - tomar as medidas necessárias, a fim de impedir que menores de 

idade utilizem, contínua e ininterruptamente, os equipamentos por período 
superior a 3 (três) horas, devendo haver um intervalo mínimo de 30 (trinta) 
minutos entre os períodos de uso;

VI - regular o volume dos equipamentos, de forma a se adequar às 
características peculiares e em desenvolvimento dos menores de idade.

Art. 5º São proibidos:
I – a venda e o consumo de bebidas alcoólicas;
II – a venda e o consumo de cigarros e congêneres;
III – a utilização de jogos ou a promoção de campeonatos que en-

volvam prêmios em dinheiro.

Art. 6º A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às 
seguintes penalidades:

I – multa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 
(dez mil reais), de acordo com a gravidade da infração, conforme critérios 
a serem definidos em regulamento;

II – em caso de reincidência, cumulativamente com a multa, suspen-
são das atividades ou fechamento definitivo do estabelecimento, conforme 
a gravidade da infração.

§ 1º Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.
§ 2º Os valores previstos no inciso I serão atualizados anualmente, 

pelos índices oficiais.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, especialmente 
quanto à atribuição para fiscalizar seu cumprimento e impor as penalidades 
a que se refere o artigo 6º.
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 26 de dezembro de 2006; 118º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.262, DE 27 DE JUNHO DE 2007.

Dispõe sobre a criação da Semana Estadual de Combate 
às Agressões Sofridas por Crianças e Adolescentes 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 criada a Semana Estadual de Combate às Agressões 

Sofridas por Crianças e Adolescentes do Estado da Paraíba.

Art. 2º A Semana constará de debates, palestras, seminários, fóruns e 
audiências públicas envolvendo autoridades e a sociedade em geral, devendo 
ocorrer anualmente, de preferência no mês de outubro.

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, 27 de junho de 2007; 119º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.316, DE 03 DE SETEMBRO DE 2007.
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Institui o Dia Estadual de Combate ao Trabalho Infantil 
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 instituído o dia 11 de outubro como o Dia Estadual de 
Combate ao Trabalho Infantil no Estado da Paraíba.

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, 03 de setembro de 2007; 119º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 8.349, DE 19 DE OUTUBRO DE 2007.

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a distribuir 
leite para crianças nascidas de mães portadores de HIV 
e doenças infecto-contagiosa, e dá outras providências.

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

seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Governo do Estado da Paraíba autorizado a distribuir 
leite às crianças nascidas de mães portadoras do vírus HIV e doenças infecto-
-contagiosa, durante o período de amamentação.

Parágrafo único. A Fundação de Ação Comunitária FAC – será o 
órgão do Governo do Estado da Paraíba responsável pela distribuição e 
pelo cadastramento das mães, mediante atestado da Secretaria de Estado 
da Saúde.

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado 
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a abrir créditos suplementares e especiais, se necessário.

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, 19 de outubro de 2007; 119º da Proclamação da República.

CÁSSIO DA CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.354, DE 19 DE OUTUBRO DE 2007.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes 
com informações sobre doenças sexualmente transmis-
síveis – DST’s – nos sanitários públicos do Estado da 
Paraíba.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Torna-se obrigatória a afixação de placas ou cartazes educa-

tivos nos sanitários de uso público, em local de fácil visualização e leitura, 
contendo informações básicas sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 
– DST’s, bem como sobre as formas de evitá-las.

Art. 2º As placas de que trata o “caput” serão afixadas no espaço 
interno do sanitário e deverão conter o número telefônico dos serviços 
de saúde e órgãos governamentais para atendimento e esclarecimento de 
dúvidas do cidadão.

Parágrafo único. Os cartazes terão dimensões mínimas de 20 (trinta) 
centímetros de largura por 20 (vinte) centímetros de altura.

Art. 3º O órgão da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pela 
gerência e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, elaborará os 
textos explicativos acerca da forma de prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e os colocará à disposição dos responsáveis pela administra-
ção do banheiro público.
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Art. 4º O órgão estadual de vigilância sanitária realizará a fiscalização 
do disposto nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publi-
cação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 19 de outubro de 2007; 119º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.375, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007.

Institui o Dia Estadual do Conselheiro e da Conselheira Tutelar, 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 Calendário Oficial da Paraíba, o Dia Esta-

dual do Conselheiro e da Conselheira Tutelar, a ser comemorado, sempre, no 
dia 13 de julho, data da publicação da Lei nº 8.069/90, que cria o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA.

 
Art. 2º No Dia Estadual do Conselheiro e da Conselheira Tutelar, a 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba poderá prestar homenagens 
àqueles e àquelas que estejam no efetivo exercício da função.

 
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, 09 de novembro de 2007; 119º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
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––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.403, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre Políticas Públicas de Assistência Es-
pecial, 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 por-
tadores de deficiência, como parte do Plano de Desenvolvimento da Saúde.

Parágrafo único. Os hospitais e maternidades públicas prestarão assis-
tência 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.

Art. 2º 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 quem a represente sobre 
os cuidados a serem tomados com o recém-nascido;

II – tratamento psicológico às parturientes, pela deficiência ou pato-
logia dos recém-nascidos;

III – fornecimento de listagem das instituições públicas e privadas, es-
pecializadas 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 patolo-
gias nas crianças consultadas.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, para garantir 
sua execução.

Art. 4º 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.
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CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.471, DE 08 DE JANEIRO DE 2008.

Obriga a inscrição do Grupo Sanguíneo e do fator RH, 
nas fichas escolares dos alunos da rede pública e privada 
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 As escolas públicas estaduais, municipais e particulares do 
Estado da Paraíba, de quaisquer níveis, ficam obrigadas a constar, na ficha 
escolar do educando, o seu tipo sanguíneo e o fator RH.

§ 1º Para cumprimento do disposto no artigo, serão aceitos os resul-
tados fornecidos pelos exames realizados nas Unidades Básicas de Saúde 
ou em laboratórios particulares.

§ 2º Para as escolas situadas em locais de difícil acesso ou distante 
das Unidades Básicas de Saúde, a aplicação referida no caput deste artigo 
será opcional.

Art. 2º Podem ser incluídos, a pedido e por providência da família, 
nas fichas de matrículas dos alunos, resultados de testes antialérgicos, de 
glicemia ou outros que se fizerem necessários.

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, 08 de janeiro de 2008; 120º da Proclamação da República.

ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA MONTENEGRO
Governador em Exercício

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.538, DE 07 DE MAIO DE 2008.
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Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa 
de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de 
participação comunitária, nas escolas públicas e privadas 
do 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 o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de 
Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária, 
nas escolas públicas e privadas, no Estado da Paraíba.

Parágrafo único. Entende-se por bullying atitudes de violência física 
ou psicológica, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evi-
dentes, praticadas por um individuo (bully) ou grupos de indivíduos, contra 
uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando 
dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 
partes envolvidas.

Art. 2º A violência física ou psicológica pode ser evidenciada em atos 
de intimidação, humilhação e discriminação, entre os quais:

I – insultos pessoais;
II – comentários pejorativos;
III – ataques físicos;
IV – grafitagens depreciativas;
V - expressões ameaçadoras e preconceituosas;
VI – isolamento social;
VII – ameaças;
VIII – pilhérias.

Art. 3º O bullying pode ser classificado em três tipos, conforme as 
ações praticadas:

I – sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
II – exclusão social: ignorar, isolar e excluir;
III – psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, do-

minar, infernizar, tiranizar, chantagear e manipular.

Art. 4º Para a implementação deste programa, a unidade escolar 
criará uma equipe multidisciplinar, com a participação de docentes, alunos, 
pais e voluntários, para a promoção de atividades didáticas, informativas, 
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de orientação e prevenção.

Art. 5º São objetivos do Programa;
I – prevenir e combater a prática de bullying nas escolas;
II – capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação 

das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
III – incluir, no Regimento Escolar, após ampla discussão no Con-

selho de Escola, regras normativas contra o bullying;
IV – esclarecer sobre os aspectos éticos e legais que envolvem o 

bullying;
V – observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas de 

bullying nas escolas;
VI – discernir, de forma clara e objetiva, o que é brincadeira e o que 

é bullying;
VII – desenvolver campanhas educativas, informativas e de conscien-

tização com a utilização de cartazes e de recursos de áudio e áudio-visual;
VIII – valorizar as individualidades, canalizando as diferenças para 

a melhoria da auto-estima dos estudantes;
IX – integrar a comunidade, as organizações da sociedade e os meios 

de comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao bullying;
X – coibir atos de agressão, discriminação, humilhação e qualquer 

outro comportamento de intimidação, constrangimento ou violência;
XI – realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com ensina-

mentos que visem à convivência harmônica na escola;
XII – promover um ambiente escolar seguro e sadio, incentivando a 

tolerância e o respeito mútuo;
XIII – propor dinâmicas de integração entre alunos e professores;
XIV – estimular a amizade, a solidariedade, a cooperação e o com-

panheirismo no ambiente escolar;
XV – orientar pais e familiares sobre como proceder diante da prática 

de bullying;
XVI – auxiliar vítimas e agressores.

Art. 6º Compete à unidade escolar aprovar um plano de ações, no Ca-
lendário da Escola, para a implantação das medidas previstas no programa.

Art. 7º Fica autorizada a realização de convênios e parcerias para a 
garantia do cumprimento dos objetivos do programa.

Art. 8º A escola poderá encaminhar vítimas e agressores aos serviços 
de assistência médica, social, psicológica e jurídica, que poderão ser ofere-
cidos por meio de parcerias e convênios.
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Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 07 de maio de 2008; 120º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.618, DE 15 DE JULHO DE 2008.

Cria o Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntá-
rio para alunos com deficiência no aprendizado escolar.

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

Art. 1º Fica criado nos estabelecimentos de ensino da rede públi-
ca estadual, de nível fundamental e médio, o Programa de Incentivo ao 
Atendimento Voluntário, destinado a alunos que apresentem deficiência 
no aprendizado escolar. 

Art. 2º O Programa tem por objetivo estimular a participação de 
voluntários na prestação de serviços de orientação, acompanhamento e su-
porte aos estudantes que apresentem, ao final de cada bimestre, deficiência 
no aprendizado escolar.

Parágrafo único. A orientação, o encaminhamento e o suporte a que 
se refere o caput do artigo poderão ser prestados sob a forma de atendimento 
individualizado, aulas de reforço e ajuda nos deveres escolares, entre outras 
alternativas, ou a critério do corpo docente da unidade escolar.

Art. 3º Poderão participar do Programa:
I - professores ativos e inativos
II - especialistas em educação, ativos e inativos;
III - pessoas que comprovem capacitação para o desempenho da atividade.
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Art. 4º Para a implantação do Programa, a direção do estabeleci-
mento de ensino poderá articula-se com associações comunitárias, centros 
sociais e de estudos, bibliotecas e outras entidades. 

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.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 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 cre-
ches 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.
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 15 de julho de 2008; 120º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.706, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008.

Institui a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutri-
cional – LOSAN, cria o Sistema Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SESAN, com vistas a assegurar 
direito humano à alimentação adequada, e dá outras 
providências.

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

seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º As definições, os princípios, as diretrizes, os objetivos e a 
composição da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e do 
Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba – SESAN 
são os dispostos nesta Lei.

Parágrafo único. O Poder Público, com a participação da sociedade 
civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e 
ações com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada.

Art. 2º A alimentação adequada é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Poder Público adotar todas as medidas que se façam 
necessárias para assegurar que todos estejam livres da fome e da má-nutrição 
e tenham acesso à alimentação adequada.

§ 1º Considera-se o direito de estar livre da fome a não postergação 
do direito humano à alimentação e nutrição, requerendo ações necessárias 
para mitigar e aliviar a fome de grupos e lares vulneráveis em situação de 
risco nutricional e desnutrição, mesmo em épocas de desastres naturais ou 
não, de forma emergencial ou com ações específicas.

§ 2º Considera-se segurança alimentar e nutricional a garantia do 
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direito humano fundamental ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, que 
respeitem a diversidade cultural e sejam sociais, econômica e ambiental-
mente sustentáveis.

Art. 3º É dever do Estado a formulação de políticas públicas especí-
ficas com a finalidade de assegurar a realização deste direito à população, 
sendo vedada a utilização dos alimentos como instrumento de pressão polí-
tica e econômica, bem como respeitar, proteger, promover, prover, informar, 
monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação 
adequada e garantir os mecanismos para sua exigibilidade.

Art. 4º A segurança alimentar e nutricional abrange:
I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da 

produção, em especial, da agricultura tradicional e familiar, do processa-
mento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos 
nacionais e internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, 
o acesso à terra e à água, bem como da geração de emprego e da redistri-
buição da renda;

II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos 
recursos;

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, 
incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de 
vulnerabilidade social;

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tec-
nológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estímulo à imple-
mentação de políticas públicas com estratégias sustentáveis e participativas 
de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as 
múltiplas características, práticas, estilos de vida saudáveis e diversidade 
étnica, racial e cultural da população paraibana;

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação.

CAPÍTULO II
Do Sistema Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional

Art. 5º O Poder Público Estadual deve-se empenhar na promoção 
de cooperação técnica com o Poder Público Federal e o Poder Público 
Municipal, contribuindo assim para a realização do direito humano à ali-
mentação adequada.
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Art. 6º O SESAN é integrado por um conjunto de órgãos e entidades 
da União, do Estado e da sociedade civil, com ou sem fins lucrativos, afetas 
à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrar 
o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, res-
peitada a legislação aplicável.

§ 1º A participação no SESAN de que trata este artigo deverá obedecer 
aos princípios e diretrizes do Sistema e será definido a partir de critérios 
estabelecidos pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
– CONSEA-PB e pela Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e 
Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Estadual.

§ 2º Os órgãos responsáveis pela definição dos critérios de que trata 
o § 1º poderão estabelecer requisitos distintos e específicos para os setores 
públicos e privados.

§ 3º Os órgãos e entidades públicos ou privados que integram o 
SESAN fá-lo-ão em caráter interdependente, assegurada a autonomia dos 
seus processos decisórios.

 § 4º O dever do Poder Público não exclui a responsabilidade das 
entidades da sociedade civil integrantes do SESAN.

Art. 7º A LOSAN reger-se-á pelos seguintes princípios:
I – universalidade e eqüidade no acesso a uma alimentação adequada, 

sem qualquer espécie de discriminação;
II – preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;
III – participação social na formulação, execução, acompanhamento, 

monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar 
e nutricional em todas as esferas de governo;

IV – transparência dos programas, ações e recursos públicos e priva-
dos, e dos critérios para sua concessão.

Art. 8º O SESAN tem como base as seguintes diretrizes:
I – promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações 

governamentais e não governamentais;
II – descentralização das ações e articulação, em regime de colabo-

ração, entre as esferas de Governo;
III – monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a 

subsidiar o ciclo de gestão das políticas para a área nas diferentes esferas 
de Governo;

IV – conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso 
à alimentação adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsis-
tência autônoma da população;
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V – articulação entre orçamento e gestão;
VI – estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de 

recursos humanos.

 Art. 9º O SESAN tem por objetivos formular e implementar políticas 
e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos 
esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o acompanha-
mento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional 
no Estado.

Art. 10. Integram o SESAN:
I – a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, 

instância responsável pela indicação ao CONSEA-PB das diretrizes e prio-
ridades da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar, bem como 
pela avaliação do SESAN;

II – o CONSEA-PB, órgão de assessoramento imediato ao Governo 
do Estado, vinculado ao Gabinete do Governador, com orçamento próprio, 
responsável pelas seguintes atribuições:

a) sugerir ao Chefe do Poder Executivo a convocação da Conferência 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade não 
superior a quatro anos, bem como definir seus parâmetros de composição, 
organização e funcionamento, por meio de regulamento próprio;

b) propor ao Poder Executivo Estadual, considerando as deliberações 
da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, as diretri-
zes e prioridades da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional;

c) monitorar planos, programas e ações da política de segurança 
alimentar e nutricional, no âmbito estadual;

d) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração 
com os demais integrantes do Sistema, a implementação e a convergência 
de ações inerentes à Política e ao Plano Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional;

e) definir, em regime de colaboração com a Câmara Intersecretarial 
de Segurança Alimentar e Nutricional, os critérios e procedimentos de 
adesão ao SESAN;

f) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e 
entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional, com a finalidade 
de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o SESAN;

g) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na 
implementação de ações públicas de segurança alimentar e nutricional;

h) incentivar e coordenar a mobilização e a organização de Conselhos 
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Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, que deverão ser criados 
por leis dos respectivos municípios, observando as diretrizes, os planos, os 
programas e as ações da política estadual de segurança alimentar e nutri-
cional sustentável;

i) coordenar e promover campanhas de educação alimentar e de for-
mação da opinião pública sobre o direito humano à alimentação adequada;

j) apoiar a atuação integrada dos órgãos governamentais e das organi-
zações da sociedade civil envolvidos nas ações de promoção da alimentação 
saudável e de combate à fome e à desnutrição.

III – a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, 
integrada por Secretários de Estados e Assessores responsáveis pelas pastas 
afetas à definição da segurança alimentar e nutricional, com as seguintes 
atribuições, dentre outras:

a) elaborar, ouvindo o CONSEA-PB, a Política e o Plano Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de 
recursos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação 
de sua implementação;

b) coordenar a execução da Política e do Plano Estadual;
c) articular as políticas e planos de suas congêneres municipais;
IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar do Estado e 

Municípios;
V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifes-

tem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes 
do SESAN.

§ 1º A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
será precedida de conferências sub-regionais e/ou municipais, que deverão 
ser convocadas e organizadas pelo CONSEA-PB, órgãos e entidades con-
gêneres das sub-regiões e municípios, onde serão escolhidos os delegados 
para a Conferência Estadual.

§ 2º Participarão da Conferência, como delegados natos, os Con-
selheiros do CONSEA-PB, cabendo às Conferência sub-regionais e/ou 
municipais a indicação dos demais delegados.

§ 3º O CONSEA-PB será composto a partir dos seguintes critérios:
I - um terço de representantes governamentais, federal e estadual da 

administração direta e indireta, constituído pelas pastas afetas à consecução 
da segurança alimentar e nutricional;

II - dois terços de representantes da sociedade civil, escolhidos a partir 
de critérios de indicação, aprovados na Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional, na forma definida em Decreto do Chefe do Poder 
Executivo; e

III - observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âm-
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bito estadual afins, de órgãos federais com atuação estadual, de organismos 
nacionais e do Ministério Público Estadual.

§ 4º O CONSEA-PB será presidido por um de seus integrantes in-
dicado pelo plenário do Colegiado, na forma do regulamento, e designado 
pelo Governador do Estado.

§ 5º A atuação no Conselho de Segurança Alimentar, como membro 
titular ou suplente é voluntária e honorífica, não gerando direito a qualquer 
remuneração, sendo seu exercício considerado de relevante interesse público.

§ 6º A falta não justificada a três reuniões consecutivas ou quatro 
alternadas implica a perda do mandato de Conselheiro.

§ 7º A perda do mandato será comunicada de imediato, por ato 
formal do Conselho ao órgão ou entidade que representa e ao Governador 
do Estado.

§ 8º Os Conselheiros membros do CONSEA-PB, serão indicados 
por órgãos governamentais e/ou entidades da Sociedade Civil organizada, 
designados pelo Governador do Estado, que terão mandato de 2 (dois) anos, 
permitida a recondução e a substituição.

CAPÍTULO III
Da Exigibilidade do Direito Humano 

à Alimentação

Art. 11. A alimentação adequada, como um direito humano funda-
mental e corolário dos direitos à dignidade humana e da liberdade, é um 
direito subjetivo público, auto-aplicável, absoluto, intransmissível, irrenun-
ciável, imprescritível e de natureza extrapatrimonial e se exerce mediante:

I – direito de petição; 
II – direito de ação individual ou individual homogêneo, coletivo ou 

difuso, segundo os procedimentos judiciais previstos em lei; 
III – inclusão nos programas e ações de segurança alimentar nutri-

cional.
Art. 12. Configura violação ao direito humano à alimentação ade-

quada sempre que um indivíduo ou grupo se encontre em situação de fome 
e/ou desnutrição ou de não acesso à alimentação adequada.

Art. 13. A interpretação dos dispositivos desta Lei atenderá ao prin-
cípio da mais ampla proteção dos direitos humanos.

§ 1º Serão observados, além dos princípios e direitos previstos nesta 
Lei, todas as disposições decorrentes de tratados ou convenções internacio-
nais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna e das disposições 
administrativas.
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§ 2º Para fins de interpretação e aplicação desta Lei, serão observadas, 
sempre que mais benéficas, as diretrizes traçadas pelas Cortes Internacionais 
de Direitos Humanos, devidamente reconhecidas pelo Brasil, o Comentário 
Geral nº 12, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto 
Comissariado de Direitos Humanos/ONU, e as Diretrizes Voluntárias do 
GTIG - Grupo de Trabalho Intergovernamental do Conselho da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 14. O CONSEA-PB deverá, no prazo do mandato de seus atuais 
membros, definir a realização da próxima Conferência Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional, a composição dos delegados, bem como os 
procedimentos para sua indicação.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de novembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.717, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008.

Obriga as Escolas da Rede Pública Estadual a comunicar 
às Varas de Infância e Juventude, Conselhos Tutelares e 
aos Pais, a ocorrência do excesso de faltas dos alunos 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 Ficam as Escolas da Rede Pública Estadual, obrigadas a 
comunicar, por escrito, em caráter preventivo, as Varas de Infância e 
Juventude, Conselhos Tutelares e aos Pais, a ocorrência do excesso de 
faltas dos alunos regularmente matriculados nas escolas do Ensino Fun-
damental, antes que ultrapassem o limite permitido de 25% (vinte e cinco 
por cento) de ausências.

Parágrafo único. A comunicação deverá ser feita quando for atin-
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gido o limite de 20% (vinte por cento) de faltas.
 Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão 

à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 05 de dezembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.719, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2008.

Institui, no Estado da Paraíba, o Programa “Pedala Pa-
raíba”, destinado aos alunos da rede pública estadual, na 
forma como menciona, 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 Programa 
“Pedala Paraíba”, com vistas ao uso de bicicletas pelos alunos do Ensino 
Médio e Normal das Escolas da Rede Estadual de Ensino, como meio de 
transporte entre a residência e a unidade escolar.

Art. 2º Para o aluno ser beneficiário do Programa, será necessário o 
atendimento dos seguintes critérios:

I - estar matriculado em uma escola da rede pública do Estado da 
Paraíba;

II - a bicicleta deverá ser utilizada para o acesso à escola, como 
transporte escolar;

III - o aluno deverá ter idade igual ou superior a 10 (dez) anos;
IV - a distância entre a residência do aluno e a escola deverá ser de, 

no mínimo, 02 (dois) km e, no máximo, 10 (dez) km.

Art. 3° Caberá à Secretaria de Estado da Educação e Cultura:
I - publicar edital, no Diário Oficial do Estado, contendo o número 

de beneficiários do Programa, naquele ano, e as regras para a inscrição dos 
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alunos;
II - coordenar e disponibilizar a inscrição online, para os alunos que 

desejem ser beneficiados com o Programa.
Parágrafo único. A ordem de inscrição e o atendimento das exigências 

constantes nesta Lei indicarão a precedência para a entrega do bem objeto 
desta Lei, conforme o disposto no edital público.

Art. 4º A bicicleta será cedida ao aluno após matrícula, no início 
do 1° semestre letivo, por meio de um termo de compromisso, conforme 
Anexo Único, assinado pelo aluno, se maior de 18 (dezoito) anos, ou pelo 
responsável legal, se menor de idade, sendo renovado anualmente, durante 
a permanência do aluno na escola.

Art. 5° Compete à Escola, por meio de sua direção:
I - adotar todas as medidas para assinatura, guarda e arquivamento 

do Termo de Responsabilidade;
II - guardar a bicicleta, enquanto não for entregue ou quando for 

devolvida pelo aluno, para remessa posterior à órgão indicado pela SEEC;
III - informar à Secretaria de Estado da Educação e Cultura irregu-

laridades acerca do Programa;
IV - constituir comissão para avaliar, periodicamente, o estado de 

conservação do bem.

Art. 6° Em caso de desistência ou saída do aluno da escola, a bicicleta 
deverá ser devolvida imediatamente à direção da unidade de ensino, que 
remeterá à SEEC, para que se dê nova cessão, pelos critérios constantes 
nesta Lei.

Art. 7º A manutenção da bicicleta será de inteira responsabilidade 
do aluno ou de seu responsável legal.

Art. 8º A despesa relativa ao Programa em tela correrá à conta de 
dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, na 
forma da Lei Orçamentária.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 06 de dezembro de 2008; 120º da Proclamação da República.

CÁSSIO CUNHA LIMA
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Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.737, DE 27 DE MARÇO DE 2009.

Institui o Programa Aprender a Cuidar do que é Nosso, 
no âmbito do 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 instituído o Programa Aprender a Cuidar do que é Nosso 
com a finalidade de possibilitar o acesso de alunos da rede pública estadual 
de ensino ao acervo cultural, artístico e turístico, em áreas de preservação 
ambiental e sítios em nosso Estado.

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput promoverá ati-
vidades de conscientização quanto à importância da preservação do meio 
ambiente e valorização do patrimônio histórico e cultural do nosso Estado.

 
Art. 2º O Poder Executivo poderá, por seus órgãos competentes nas 

áreas de educação, cultura, turismo e meio ambiente, organizar roteiros 
de visitas de escala anual com os municípios e escolas participantes do 
Programa, respeitando a disponibilidade de horário e a não interferência 
no ano letivo.

Art. 3º O Programa poderá ser patrocinado, total ou parcialmente, por 
empresas particulares, que terão direito à ampla divulgação do patrocínio.

Parágrafo único. É vedado o patrocínio do Programa por indústrias 
de bebidas alcoólicas ou de tabaco, bem como de outros produtos consi-
derados, a critério das autoridades educacionais do Estado, nocivos à boa 
formação e à saúde dos jovens.

Art. 4º Independentemente dos patrocínios de que trata o caput do 
artigo 3º, o Poder Público poderá buscar parcerias com a iniciativa privada, 
com a finalidade de favorecer o desenvolvimento do Programa.

Art. 5º Esta Lei poderá regulamentada para garantir a sua execução

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 27 de março de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.739, DE 27 DE MARÇO DE 2009.

Torna obrigatório o exame oftalmológico em crianças 
com idade entre seis e dez anos que estejam matriculadas 
em escolas públicas do Estado da Paraíba.

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

seguinte Lei:

Art. 1º Torna obrigatório o exame oftalmológico em crianças de 
seis a dez anos, matriculadas nas escolas públicas do Estado da Paraíba.

Parágrafo único. O exame oftalmológico a que se reporta o “caput” 
do presente Artigo deverá ser realizado durante o ano letivo, através da 
mobilização das redes estaduais de educação e saúde.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 27 de março de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • ––––– 

LEI N º 8.745, DE 02 DE ABRIL DE 2009.

Dispõe sobre a criação do Programa de Inserção de Di-
reitos e Cidadania nas escolas públicas do Estado.
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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 criado o Programa de Inserção de Direitos e Cidadania 
nas escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio do Estado 
da Paraíba.

Art. 2º O conteúdo pedagógico do Programa deve versar, priorita-
riamente, sobre a defesa dos direitos fundamentais, os deveres individuais 
e coletivos, as garantias individuais, os direitos do consumidor, da criança, 
do adolescente, da mulher, do idoso e da pessoa portadora de deficiência e 
a proteção ao meio ambiente.

 
Art. 3º A Secretaria de Estado da Educação e Cultura firmará con-

vênios com as faculdades de Direito públicas e particulares existentes no 
Estado objetivando a cessão de universitários, em regime de estágio, para 
ministrarem as aulas do Programa de Inserção de Direitos e Cidadania, 
além de atuarem na tutoria e monitoria.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias previstas para a Secretaria de Estado da 
Educação, suplementadas se necessário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 02 de abril de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.746, DE 02 DE ABRIL DE 2009.

Obriga à hotéis, motéis, pousadas, pensões e estabeleci-
mentos congêneres, no Estado da Paraíba, a fixar placas 
informando ser proibida a hospedagem de criança ou 
adolescente, salvo se autorizado ou acompanhado de seus 
pais ou responsáveis, 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 hotéis, motéis, pousadas, pensões e estabelecimentos 
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congêneres, estabelecidos no Estado da Paraíba, ficam obrigados a afixar, 
em local visível e de grande circulação, placas informando ser proibida a 
hospedagem de crianças ou adolescentes desacompanhadas de seus pais 
ou responsáveis.

Parágrafo único. A placa deverá conter os seguintes dizeres: “É proi-
bida a hospedagem de criança ou adolescente em hotéis, motéis, pensões, 
pousadas e estabelecimentos congêneres, salvo se autorizado ou acompa-
nhado pelos pais ou responsável – Artigo 82, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069, de 13/07/1990)”.

 
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, 02 de abril de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.765, DE 15 DE ABRIL DE 2009.

Autoriza ao Governo do Estado da Paraíba a criar o Pro-
grama Permanente de Conscientização Sobre o Câncer 
Infantil.

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

Art. 1º Autoriza o Governo da Paraíba a criar o Programa Perma-
nente de Conscientização Sobre o Câncer Infantil, que consiste no conjunto 
de ações e campanhas de conscientização sobre o câncer infantil, mediante 
a distribuição e afixação de impressos informando a relação de sintomas 
indicativos da possibilidade de ocorrência da doença e a necessidade de 
avaliação médica.

Parágrafo único. Em hipótese alguma os impressos que se refere o 
caput deste artigo, citarão ou farão alusão à possibilidade de ocorrência 
de câncer, limitando-se a descrever o rol de sintomas e o alerta de que, na 
presença dos mesmos, deverá ser buscada orientação médica.
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Art. 2º O rol de sintomas indicativos da possibilidade de ocorrência 
do câncer infantil, a informação sobre a presença dos sintomas e a neces-
sidade de avaliação médica, serão veiculados através da mídia em geral e, 
em especial, através de impressos distribuídos, colocados à disposição da 
população e afixados, dentre outros, nos seguintes locais:

I - estabelecimentos de ensino;
II - creches;
III - terminais de transporte coletivo;
IV - postos de saúde;
V - veículos utilizados no sistema de transporte coletivo;
VI - edificações destinadas a sediar serviços públicos nos quais haja 

acesso direto por parte da população;
VII - parques públicos e praças;
VIII - hospitais, clínicas e prontos-socorros.

Art. 3º Os impressos serão confeccionados segundo critérios a serem 
definidos na regulamentação da presente Lei e conterão, no mínimo, os 
seguintes dizeres:

“Fique atento a estes sinais:
- Febre que não passa ou suores noturnos constantes;
- Manchas roxas em lugares que a criança não tenha batido;
- Dores nas pernas que fazem a criança não querer andar;
- Aumento dos gânglios linfáticos, conhecidos como “íngua” ou 

“carocinhos”, que ocorrem nas virilhas, axilas e pescoço, mesmo sem dor 
e que não diminuem de tamanho;

- Dor e inchaço nas articulações;
- Dores de cabeça com perda de equilíbrio, acompanhadas de vômitos;
- Dor que não passa, com ou sem inchaço ou vermelhidão;
- Inchaço na barriga ou edema abdominal que pode estar acompa-

nhado de alterações nas fezes (diarréia ou parada de evacuação) ou na urina 
(sangue na urina);

- Fraqueza, cansaço constante, falta de ar;
- Perda de peso sem motivo aparente;
- Mancha tipo “olho de gato” em um ou ambos os olhos, olhos “sal-

tados” com inchaço da pálpebra;
- Dores ósseas que podem ser confundidas com “dores de crescimen-

to” (geralmente a criança mostra sempre o mesmo local do osso; as dores 
permanecem à noite ou quando a criança está brincando);

- Aumento do tamanho dos testículos, com dor ou inflação no local.
Crianças que apresentem algum dos mesmos deverão ser levadas à 

consulta médica.”
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Art. 4º Caberá à Secretaria de Estado da Saúde a formulação de 
diretrizes para viabilizar a plena execução do programa que trata esta lei.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo 
de 60 (sessenta dias).

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 15 de abril de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.768, DE 15 DE ABRIL DE 2009.

Dispõe sobre as condições de funcionamento dos gabi-
netes de tatuagem e de piercing, fiscalização e vigilância 
sanitária 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 Ficam estabelecidos os procedimentos e normas para a reali-
zação de tatuagem e aplicação de piercing no território paraibano.

§ 1º A prática de tatuagem consiste na realização técnica de caráter 
estético, com o objetivo de pigmentar a pele com a introdução intradérmica 
de substâncias corantes, por meio de agulhas ou similares.

§ 2º A prática de aplicação de piercing consiste no emprego de téc-
nicas próprias com o objetivo de fixar adornos, tais como brincos, argolas, 
alfinetes e assemelhados, no corpo humano

§ 3º Gabinete de tatuagem é o local onde se desenvolve a prática de 
tatuagem ou de aplicação de piercing.

Art. 2º Os gabinetes de tatuagem profissionais liberais, ou qualquer 
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pessoa que aplique tatuagem permanente em outrem, ou a colocação de 
piercing e adornos, tais como brincos, argolas, alfinetes e outros, que per-
furem o corpo humano, ainda que a título não oneroso, ficam obrigados a 
observar as condições de funcionamento fixadas nesta Lei.

Art. 3º Os gabinetes de tatuagem e de aplicação de piercing sediados 
no Estado da Paraíba, somente poderão funcionar quando devidamente au-
torizados pelo órgão sanitário competente da Secretaria Estadual de Saúde 
que, depois de atendidas todas as exigências previstas nesta Lei, expedirá o 
Alvará de Autorização Sanitária.

Art. 4º Os estabelecimentos de que trata esta Lei deverão ter:
I – identificação clara e precisa do estabelecimento, de forma que a 

sua finalidade seja facilmente compreendida pelo público;
II – o seu horário de funcionamento afixado em local apropriado 

e visível ao público, bem como o nome do responsável pela execução dos 
procedimentos;

III – ter livro próprio, autenticado na Vigilância Sanitária, contendo:
identificação do cliente: nome completo, idade, sexo;
endereço completo;
c) data do atendimento das pessoas submetidas à tatuagem e apli-

cação de piercing.
IV – arquivo próprio das autorizações, dos pais ou responsável, para 

os maiores de 16 anos e menores de 18 anos de idade, organizado de tal 
forma que possa ser objeto de rápida verificação por parte das autoridades 
sanitárias competentes, e

V – livro de registro de acidentes, autenticado na Vigilância Sanitária, 
contendo:

a) anotação de acidente, de qualquer natureza que envolva o cliente 
ou o executor de procedimentos;

b) no caso da prática de tatuagem, inclui-se a anotação de reação 
alérgica aguda após o emprego de substância corante, bem como reação 
alérgica tardia comunicada pelo cliente ao responsável pelo estabelecimento;

c) no caso da prática de piercing, inclui-se a anotação de complicações 
que o cliente venha a comunicar ao responsável pelo estabelecimento, tais 
como: infecção localizada, dentre outras; e

d) data da ocorrência do acidente.
Art. 5º Os responsáveis pelos estabelecimentos de que trata esta Lei 

devem fixar cartazes informando a todos os clientes sobre os riscos decor-
rentes da execução dos procedimentos, bem como sobre o Livro de Registro 
de Acidentes em caso de ocorrência de eventuais complicações.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

178

Parágrafo único. Todos os clientes deverão ser informados, antes da 
execução dos procedimentos, sobre as dificuldades técnico-científicas que 
podem envolver a posterior remoção de tatuagens.

Art. 6º No que se refere à estrutura física, os gabinetes de tatuagem 
e de piercing deverão ser adotados de:

I - interligação com os sistemas públicos de abastecimento de água 
potável e de esgoto sanitário;

II - ambiente para a realização de procedimentos inerentes à prática 
de tatuagem e de piercing, com dimensão mínima de 6 metros quadrados 
e largura mínima de 2,5 metros lineares;

III - piso e paredes revestidos de material liso, impermeável e lavável; e
IV - pia com bancada e água corrente.

Art. 7º É proibido o funcionamento de gabinetes de tatuagem e de 
piercing em sótãos e porões de edificações, assim como em edificações 
insalubres.

Art. 8º Na execução de procedimentos inerentes às práticas de ta-
tuagem e de piercing, antes de atender cada cliente, o tatuador prático e o 
prático em piercing deverão:

I - realizar a lavagem das mãos com água e sabão/detergente, esco-
vando a região entre os dedos e sob as unhas, seguida de anti-sepsia com 
álcool etílico iodado a 2% ou álcool etílico a 70%;

II - calçar um par de luvas, obrigatoriamente descartável e de uso 
único;

III - realizar a limpeza da pele do cliente com água potável e sabão/
detergente apropriado e eficaz para essa finalidade; e

IV - após a limpeza da pele descrita no inciso anterior, proceder à 
anti-sepsia da pele do cliente empregando álcool etílico iodado a 2% ou 
álcool etílico a 70%, com tempo de exposição mínimo de 3 minutos.

Art. 9º Todo o instrumental empregado na execução de procedimen-
tos inerentes às práticas de tatuagem e de piercing deverá, obrigatoriamente, 
ser submetido a processo de descontaminação, limpeza e esterilização.

§ 1º As agulhas, lâminas ou dispositivos destinados a remover pêlos, 
empregados na prática de tatuagem, deverão ser descartáveis e de uso único.

§ 2º Antes de serem introduzidos e fixados no corpo humano, os 
adornos deverão ser submetidos a processo de esterilização.

Art. 10. Somente poderão ser empregadas, para a execução de 
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procedimentos inerentes à prática de tatuagem, tintas atóxicas fabricadas 
especificamente para tal finalidade.

Art. 11. Nos gabinetes de tatuagem e de piercing, produtos, artigos 
e materiais descartáveis destinados à execução de procedimentos deverão 
ser acondicionados em armários exclusivos para tal finalidade, limpos, sem 
umidade e que sejam mantidos fechados.

§ 1º - Os produtos empregados na higienização ambiental deverão 
ser acondicionados em locais próprios.

§ 2º - Os restos dos materiais usados na aplicação de tatuagem e 
piercing, como luvas, esparadrapos, curativos, gazes, agulhas, seringas e 
outros são considerados lixo hospitalar, devendo ser embalados de acordo 
com a Norma EB 588/1977 e entregues à coleta seletiva.

Art. 12. É expressamente proibida a realização de tatuagem ou apli-
cação de piercing em menor de 16 anos de idade, e somente será permitida 
aos jovens que detenham a idade entre 16 a 18 anos, mediante autorização 
dos pais ou responsável legal. 

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deste artigo 
deverá ficar em arquivo próprio durante três anos, pelo profissional que 
realizou o serviço no gabinete onde exerce sua atividade.

Art. 13. O descumprimento no disposto nesta Lei sujeita o infrator 
às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa; e
III - cassação do Alvará de Funcionamento.
§ 1º - Os valores das multas e demais condições exigíveis para apli-

cação das penalidades serão definidos em decreto regulamentador, a ser 
editado pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
publicação desta Lei.

§ 2º - Fica concedido o prazo de 60 (sessenta) dias aos responsáveis 
pelos gabinetes em funcionamento para adequação às normas exigidas por 
esta Lei.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 

Pessoa, 15 de abril de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
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Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.797, DE 06 DE MAIO DE 2009.

Dispõe sobre a instituição do Dia e da Semana Estadual 
da Mobilização para o Registro Civil de Nascimento 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 o Dia Estadual da Mobilização para o Registro 

Civil de Nascimento, a ser celebrado, anualmente, no dia 10 de dezembro.
Parágrafo único. O Dia Estadual a que se refere o caput do presente 

Artigo será precedido de uma semana de mobilização para o registro civil 
de nascimento.

Art. 2º As comemorações alusivas ao Dia e a Semana Estadual da 
Mobilização para o Registro Civil de Nascimento de que trata esta Lei, 
passam a integrar o calendário oficial do Estado.

Art. 3º O Dia e a Semana Estadual de Mobilização para o Registro 
Civil de Nascimento têm o objetivo de:

I - mobilizar a sociedade em geral e o Poder Público quanto à impor-
tância do registro e certidão de nascimento;

II - estimular mães e pais a registrarem seus filhos logo após o nas-
cimento;

III - incentivar a criação de postos de registro civil em maternidades 
e hospitais;

IV - promover os registros tardios de crianças, adultos e idosos e o 
fornecimento de certidão de nascimento a quem necessitar;

V - desenvolver ações específicas visando à erradicação do sub-registro 
de nascimento no Estado da Paraíba.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 06 de maio de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
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Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N º 8.804, DE 11 DE MAIO DE 2009.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes 
ou placas em todos os estabelecimentos comerciais que 
prestam serviço de acesso à Internet no âmbito do Estado 
da Paraíba, com informações da nova redação dos Arts. 
240 e 241 da Lei Federal nº 8.069/90, que aprimora o 
combate à Pedofilia na Internet.

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

Art. 1º Fica estabelecido que em todos os estabelecimentos comerciais 
que prestam serviço de acesso à internet, no âmbito do Estado da Paraíba, 
deverão ter fixado cartazes e mantidos avisos informando a nova redação 
dos arts. 240 e 241 da Lei Federal nº 8.069/1990, que aprimora o combate 
à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como crimi-
naliza a aquisição e a posse, de tal material e outras condutas relacionadas 
à pedofilia na Internet.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, compreendem-se como esta-
belecimentos comerciais que prestam serviços de acesso à Internet, as “lan 
houses”, os cyber “cafés” e similares.

Art. 2º As placas ou cartazes de que trata o caput deverão transcrever 
o teor dos artigos 240 e 241 da Lei Federal nº. 8.069/90, no que diz respeito 
ao ato delituoso e suas punições, desta forma:

“É crime federal produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar 
ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, 
envolvendo criança ou adolescente. Pena –reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, e multa.”Art.240 da Lei Federal nº.8.069/90.

“É crime federal quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de 
qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas 
cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.” § lº do Art.240 da 
Lei Federal n.° 8.069/90.

“E crime federal se o agente cometer o crime no exercício de cargo 
ou função pública ou a pretexto de exercê-la; prevalecendo-se de relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou prevalecendo-se de 
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relações de parentesco consangüíneo ou afim até o terceiro grau, ou por 
adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, 
a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consen-
timento. Pena acrescida de um terço - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, e multa.” § 2º, I, II e III do Art. 240 da Lei Federal n.° 8.069/90.

“É crime federal vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente. Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e 
multa.” Art. 241 da Lei Federal n.° 8.069/90.

Art. 3° As placas ou cartazes de que trata o caput terão dimensões 
suficientes para que a informação possa ser lida a boa distância, e deverão 
ser afixados em locais de ampla e perfeita visualização por parte dos usuários 
dos estabelecimentos comerciais que prestam serviço de acesso a internet.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento da presente Lei ficará a cargo 
do Ministério Público Estadual, através de suas Curadorias e Conselhos 
Tutelares.

Art. 5º Os estabelecimentos comerciais que prestam serviço de acesso 
a internet, a partir da publicação desta Lei, terão o prazo de trinta dias para 
colocação da placa ou cartaz.

Parágrafo único. O não-cumprimento da presente Lei sujeitará o 
estabelecimento comercial nas seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dobrada em caso de reincidência.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 11 de maio de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.809, DE 26 DE MAIO DE 2009.

Dispõe sobre a abertura das escolas públicas estaduais 
nos finais de semana, feriados e períodos de recesso, para 
a oferta de atividades culturais, esportivas, de lazer e de 
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reforço escolar, na forma que indica.

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

Art. 1º As escolas públicas estaduais permanecerão abertas nos finais 
de semana, feriados e períodos de recesso letivo para desenvolvimento, em 
prol da comunidade, de atividades culturais e esportivas.

 
Art. 2º O Governo do Estado, através das Secretarias de Estado da 

Juventude, Esporte e Lazer, e da Educação e Cultura, firmará convênios 
com Universidades e entidades afins para a manutenção do serviço de que 
trata esta Lei.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 26 de maio de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.811, DE 26 DE MAIO DE 2009.

Torna obrigatória a informação do fator RH e tipo sanguíneo nas 
identidades funcionais e estudantis no âmbito do Estado da Paraíba.

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

Art. 1º As identidades funcionais, dos servidores públicos estaduais, 
e as identidades estudantis passam a conter, obrigatoriamente, a informação 
do fator RH e do tipo sanguíneo de seu titular.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 26 de maio de 2009; 120º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
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Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.839, DE 12 DE JUNHO DE 2009

Cria a Campanha de Esclarecimentos sobre o Crime de 
Pedofilia, no âmbito das Escolas Públicas e Privadas 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:

Art. 1º Fica instituída a Campanha de Esclarecimentos sobre o Crime 
de Pedofilia, no âmbito das escolas públicas e privadas do Estado da Paraíba, 
voltada para alunos, pais e professores.

Art. 2º Deverão ser ministradas palestras de esclarecimentos aos 
pais e alunos de cada escola, bem como um treinamento específico para os 
professores de toda a rede de ensino do Estado da Paraíba.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

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

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. 8.859 DE 30 DE JUNHO DE 2009.

Institui a Semana de Esclarecimento e Incentivo à Doação 
de Órgãos, na Rede Pública Escolar.

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

Art. 1º Fica instituída a Semana de Esclarecimento e Incentivo à 
Doação de Órgãos na Rede Pública Escolar.

§ 1º O evento de que trata o caput desta Lei será realizado em todo 
Estado, em época conveniente e comum a toda a rede a ser definida pela 
Secretaria da Educação em conjunto com a Secretaria de Saúde.

§ 2º As atividades a serem desenvolvidas durante o evento, tais como 
exposições de trabalhos escolares, palestras, debates, seminários, entrevis-
tas e exibição de material audiovisual deverão se destinar aos alunos do 
ensino fundamental e médio, contando com a participação efetiva destes, 
respeitando-se o nível escolar respectivo.

§ 3º As Secretarias de Educação e da Saúde poderão realizar ações de 
colaboração mútua para fins desta Lei, regulamentando-as oportunamente 
a seu critério.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 30 de junho de 2009; 121ª da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.601, de 14/09/2010, 
publicado no Diário Oficial de 15/09/2010.

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.890, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
AUTORIA: DEPUTADO NIVALDO MANOEL 

Institui o plantão de 24 horas, inclusive, nos feriados e 
finais de semana, na delegacia de repressão aos crimes 
praticados contra a infância e a juventude.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faz saber que a Assembleia 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:
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Art. 1° Fica instituído no âmbito do Estado da Paraíba o plantão 
de 24 horas, inclusive, nos feriados e finais de semana, nas delegacias de 
repressão aos crimes praticados contra a infância e a juventude.

Art. 2° O Poder público representado pela Secretaria de Estado 
da Segurança e da Defesa Social dará condições para que as delegacias, 
previstas no Art. 1º desta Lei, possam funcionar ativamente nos feriados e 
finais de semanas, com um(a) delegado(a), um(a) escrivão(ã), um(a) agente 
de plantão e um(a) psicólogo(a), no mínimo.

Art. 3° O Governo remanejará de outros órgãos ou Secretarias, os 
profissionais psicólogos que comporão as equipes de profissionais das de-
legacias de repressão aos crimes praticados contra a infância e a juventude 
no Estado.

Art. 4° O Governo regulamentará a presente Lei em até 180 (cento 
e oitenta) dias.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 23 de setembro 
de 2009.

ARTHUR CUNHA LIMA
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.891, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
AUTORIA: DEPUTADO JOÃO GONÇALVES

Institui, no âmbito do Estado da Paraíba, a Semana de 
Combate à Violência.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faz saber que a Assembleia 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:
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Art. 1° Fica instituída, no âmbito do Estado da Paraíba, a Semana 
de Combate à Violência, a ser comemorada, anualmente, no mês de junho, 
sempre na semana em que o dia 14 estiver inserido.

Art. 2° A Secretaria de Estado da Educação, por ocasião das come-
morações a serem efetivadas durante a Semana de Combate à Violência, 
promoverá o envolvimento de todos os alunos da rede pública estadual.

Parágrafo único. Os órgãos públicos estaduais interessados em partici-
par da Semana de Combate à Violência poderão fazê-lo mediante palestras, 
debates, seminários e fóruns técnicos, ocasião em que deverá ser enfatizado 
o espírito de fraternidade e solidariedade alusivo à Semana.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 23 de setembro de 2009.

ARTHUR CUNHA LIMA
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.943, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.
AUTORIA: DEPUTADO JACÓ MACIEL

Dispõe sobre a afixação, nas dependências dos estabe-
lecimentos de saúde, de informações sobre as vacinas 
infantis obrigatórias e dá outras providencias.

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

Art. 1° Os estabelecimentos de saúde afixarão nas suas dependên-
cias, em locais de fácil acesso e visibilidade, informações sobre as vacinas 
infantis obrigatórias.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 29 de outubro de 2009; 121º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.948, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.
AUTORIA: DEPUTADO DUNGA JÚNIOR

Torna obrigatória à inscrição na carteira de identificação 
estudantil o tipo de sangue e deficiências que exigem 
atendimento especial como Cardiopatia e Alergias.

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

seguinte Lei:

Art. 1° Fica estabelecido que, nas carteiras de identificação estudan-
tis do Estado da Paraíba, constará espaço destinado à informação do tipo 
sangüíneo do portador, bem como de deficiências que exijam atendimento 
especial, como cardiopatias e alergias.

§ 1° Em proteção ao direito à intimidade e à vida privada, a indicação 
dos dados de que trata o caput deste artigo será facultativa por parte dos 
requerentes da Carteira Estudantil;

§ 2° O formulário de solicitação das carteiras de identificação do 
estudante deverá conter, obrigatoriamente, informação alertando que os 
requerentes se responsabilizam pela veracidade de todos os dados indicados 
no documento.

Art. 2° VETADO 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
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João Pessoa, 30 de outubro de 2009; 121º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.012, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIA: DEPUTADO QUINTO DE SANTA RITA

Obriga as Escolas da Rede Pública do Estado a comuni-
car, por escrito, em caráter preventivo, aos Juizados de 
Infância e Juventude, Conselhos Tutelares e aos Pais, 
a ocorrência do excesso de faltas dos alunos, antes que 
estas ultrapassem o limite permitido de vinte e cinco por 
cento de ausências.

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

seguinte Lei:

Art. 1º Ficam, as Escolas da Rede Pública Estadual, obrigadas a 
comunicar, por escrito, em caráter preventivo, aos Juizados de Infância e 
Juventude, Conselhos Tutelares e aos Pais, a ocorrência do excesso de faltas 
dos alunos regularmente matriculados nas Escolas do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, antes que ultrapassem o limite permitido de vinte e cinco 
por cento de ausências.

Parágrafo único. A comunicação deverá ser feita quando for atingido 
o limite de vinte por cento de faltas.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a aprovação 
desta Lei.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 30 de dezembro de 2009; 121º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.029, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIA: DEPUTADO QUINTO DE SANTA RITA
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Institui a Semana Estadual da Juventude no Estado da 
Paraíba.

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 Juventude”, que será 
comemorada, anualmente, na quarta semana de Outubro.

Parágrafo único. A fixação no período da quarta semana do mês de 
Outubro para a comemoração prevista no “caput” deste artigo tem cor-
respondência com a celebração do Dia Nacional da Juventude sempre no 
quarto domingo do mês de outubro de cada ano.

Art. 2° A “Semana da Juventude” passa a integrar o Calendário 
Oficial de Datas e Eventos do Estado da Paraíba.

Art. 3º Durante a “Semana da Juventude” será promovida a realiza-
ção de apresentações musicais, teatrais e danças, festas, debates, palestras 
e atividades esportivas, de recreação e lazer, artísticas, culturais, encontros, 
círculos de estudos, conferências, gincanas e caminhadas que contemplem 
e valorizem a diversidade comportamental dos jovens.

Art. 4º A “Semana da Juventude” será organizada pelo Poder 
Executivo Estadual a partir de órgão próprio designado pelo Governador, 
que, para tanto, fica autorizado a firmar convênios e parcerias necessárias 
à concretização de referido evento.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 30 de dezembro de 2009; 121º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.077, DE 14 DE ABRIL DE 2010.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

191

Cria a Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas 
para as Mulheres – SEPM, com alteração de dispositivos 
da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007; Dispõe sobre o 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM; Al-
tera dispositivos da Lei nº 5.432, de 19 de agosto de 1991, 
que dispõe sobre a criação de abrigos para acolhimento 
provisório de mulheres e crianças vítimas de violência; 
Revoga a Lei nº 7.930, de 04 de janeiro de 2006, e dá 
outras providências correlatas.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:

Faço saber que o Governador do Estado da Paraíba adotou a Medida 
Provisória n° 149 de 08 de março de 2010; que a Assembléia Legislativa 
aprovou, e eu, Ricardo Marcelo, Presidente em Exercício da Mesa da As-
sembléia Legislativa, para os efeitos do disposto no art. 63, § 3° e art. 62, § 7° 
da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 06/1994, combinado com o § 2° do art. 6° da Resolução n° 982/2005, 
PROMULGO, a seguinte Lei:

 
Art. 1º Fica criada, na Estrutura Organizacional Administrativa do 

Poder Executivo, Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para 
as Mulheres - SEPM, passando o inciso IV do artigo lº da Lei nº 8.186, de 
16 de março de 2007, a vigorar acrescido da seguinte alínea “p”:

“Art. 1º . .....................................................
IV - Núcleo Finalístico:
....................................................................
p) Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para as Mu-

lheres – SEPM;

Art. 2º Os artigos 3° da Lei n°. 8.186, de 16 de março de 2007, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIV:

“Art. 3º. .....................................................
XXIV - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA AS MULHERES
a) prestar assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo nos 

assuntos atinentes à Secretaria;
b) formular, coordenar e propor políticas públicas para as mulheres;
c) articular políticas transversais de gênero do Governo no espaço 

municipal, estadual e federal que efetivem os direitos humanos das mulheres 
e avance na superação das desigualdades;
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d) elaborar e implementar campanhas educativas de combate a todo 
o tipo de discriminação contra a mulher no âmbito estadual;

e) promover e executar programas de cooperação com organismos 
públicos, privados, nacionais e internacionais, voltados à implementação 
da política;

f) participar de organismos governamentais de política para mulheres;
g) criar, instrumentalizar e coordenar o Conselho Estadual dos Di-

reitos da Mulher.”

Art. 3° - A alínea b, inciso I, do art. 4° da Lei nº. 8.186, de 16 de 
março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° . .....................................................
I – Direção Superior
———————————————————————————
b) Gabinete do Secretário Executivo ou do Secretário Especial;

Art. 4º Ficam criados, acrescidos e integrados à Estrutura Organi-
zacional da Administração Direta do Poder Executivo Estadual os cargos 
de Secretário Especial da Secretaria Especial de Estado de Políticas Públi-
cas para as Mulheres (Símbolo CDS2), Chefe de Gabinete da Secretaria 
Especial de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres (Símbolo CAD-
3), Secretário do Secretário Especial da Secretaria Especial de Estado de 
Políticas Públicas para as Mulheres (CAD-6), Gerente de Administração, 
Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria Especial de Estado de 
Políticas Públicas para as Mulheres (Símbolo CGI-1) e Gerente Operacional 
de Implementação de Programas e Ações Temáticas (Símbolo CGF-2) da 
Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres.

Parágrafo único. A equipe complementar de servidores necessária ao 
funcionamento da Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para as 
Mulheres - SEPM poderá ser composta mediante requisição, autorizada pela 
Secretaria de Administração, de membros do quadro de servidores efetivos 
do Estado ou por intermédio de cargos de suporte técnico, administrativo e 
operacional da Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder 
Executivo Estadual, nomeados pelo Governador do Estado na forma do 
art. 86, inciso XX, da Constituição Estadual.

Art. 5º O Anexo IV da Lei n°. 8.186, de 16 de março de 2007, passa 
a vigorar acrescido do item 24, constante no Anexo Único desta Lei.

Art. 6° A competência dos órgãos e as atribuições dos dirigentes da 
Secretaria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPM serão 
definidas no Decreto de regulamentação desta Lei.
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Art. 7º O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM pas-
sará, a partir da data de publicação desta Lei, a ser vinculado à Secretaria 
de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPM.

Parágrafo Único. A estrutura, a atribuições e o funcionamento do 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM serão disciplinados 
pelo Regimento Interno, o qual deverá ser aprovado por Decreto pelo Chefe 
do Poder Executivo.

Art. 8° A Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para as 
Mulheres - SEPM prestará ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
- CEDM o suporte técnico, administrativo e financeiro necessário ao seu 
funcionamento, assim como também as demais Secretarias de Estado nele 
representadas.

Art. 9º Os artigos 1° e 3º da Lei nº 5.432, de 19 de agosto de 1991, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam criados os Abrigos que comporão a Rede Pública 
de Casas de Apoio, vinculados à Secretaria Especial de Estado de Políticas 
Públicas para as Mulheres - SEPM, para acolhimento provisório de mulheres 
vítimas de violência doméstica, principalmente física e psicológica, garan-
tida sua segurança, manutenção, assistência jurídica, médica, psico-social, 
educacional e de inclusão no mercado de trabalho.

§ 1° As mulheres e crianças vítimas de violência física e sexual se-
rão encaminhadas às Casas de Abrigos pela Delegacia Especializada da 
Mulher, pelos Conselhos dos Direitos da Mulher Municipais e Estadual, e 
instituições afins.

§ 2° A Rede Pública de Casa 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 
em locais onde a incidência de violência contra a mulher justifique.

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

Art. 3° Fica criada uma Comissão Especial, vinculada a Secretaria 
Especial de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPM, com a 
função de coordenar a implantação e funcionamento dos abrigos criados 
por esta Lei, composta por:

I - 01 (um) representante da Secretaria Especial de Estado de Políticas 
Públicas para as Mulheres - SEPM;

lI - 01(um) representante da Secretaria de Estado da Segurança e da 
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Defesa Social;
III - 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Desenvolvi-

mento Humano;
IV - 01 (um) representante da Defensoria Pública;
V - 01 (um) representante da Procuradoria Geral de Justiça;
VI - 01 (um) representante do Conselho Estadual dos Direitos da 

Mulher -SEDM;
VII - 02 (dois) representantes do Movimento Social Organizado das 

Mulheres, de livre escolha do Governador.
Parágrafo único. Os representantes da Comissão Especial serão 

nomeados por ato do Governador do Estado.”

Art. 10. Esta Lei entra em vigor, com força de Lei, na data de sua 
publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 
disposto nos artigos 1° e 2° da Lei n°. 8.981, de 15 de dezembro de 2009, e 
a Lei n°. 7.930, de 04 de janeiro de 2006.

PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 14 de abril de 2010.

RICARDO MARCELO
Presidente em Exercício

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.132, DE 27 DE MAIO DE 2010.
AUTORIA: DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO

Autoriza a criação de Comissão Permanente visando o 
combate ao crime de pedofilia, no Estado da Paraíba, 
criando procedimento específico a esta modalidade de 
violência 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 autorizado ao Poder Público, no âmbito do Estado da 

Paraíba, a criação de Comissão Permanente de combate à pedofilia e vio-
lência contra crianças.
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Art. 2° Esta Comissão se prestará à qualificação de agentes comu-
nitários e de saúde, professores, conselheiros tutelares, preparando-os para 
um atendimento multidisciplinar rápido e adequado para todas as crianças 
vítimas dessa violência física, sexual e psicológica.

Art. 3° Estes profissionais farão trabalho conjunto, no entanto sem 
a exclusividade na função e sim, cuidando daqueles que são vítimas desses 
tipo de agressão.

Art. 4° Caberá ao Poder Executivo a normatização profissional para 
o tratamento a estas vítimas.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias, após 
sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 27 de maio de 2010; 122º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.135, DE 27 DE MAIO DE 2010.
AUTORIA: DEPUTADO NIVALDO MANOEL

Estabelece sanções aos estabelecimentos comerciais que 
vendam as pulseiras coloridas, conhecidas como “Pulsei-
ras do Sexo”, a menor de 18 anos e proíbe a utilização 
pelos alunos nas escolas da rede pública e privada do 
Estado da Paraíba, conforme especifica.

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

Art. 1° Estabelece sanções aos estabelecimentos comerciais que ven-
dam as pulseiras coloridas, conhecidas como “PULSEIRAS DO SEXO”, 
a menor de dezoito (18) anos,

Art. 2° O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará ao infrator, 
as seguintes sanções:

I - Advertência;
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II - Multa de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
III - Cassação da Inscrição Estadual.

Art. 3° Proíbe a utilização pelos alunos das escolas da rede pública 
e privada do Estado da Paraíba, das pulseiras coloridas conhecidas como 
“PULSEIRAS DO SEXO”.

Art. 4° A conscientização dos pais e alunos caberão a Direção das 
Escolas.

Art. 5° A fiscalização para o cumprimento da lei ficará sob respon-
sabilidade das Secretarias de Educação e Direção Escolar.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 27 de maio de 2010; 122º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.230, DE 21 DE SETEMBRO DE 2010.
AUTORIA: DEPUTADO RODRIGO SOARES

Institui o Estatuto da Juventude no âmbito 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
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Institui o Estatuto da Juventude no âmbito do Estado da 
Paraíba.

Art. 2° Consideram-se jovens, para os efeitos desta Lei, as pessoas 
com idade entre 15 a 29 anos.

Parágrafo único. Os jovens são fundamentais para a transformação 
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e melhoria do Estado da Paraíba, juntamente com as organizações de 
caráter político, estudantil, cultural, religioso, ambiental e desportivo, por 
eles representadas.

Art. 3° O Conselho Estadual de Juventude da Paraíba - CEJUP, 
criado pela Lei n° 7.801, de 13 de setembro de 2005, elaborará com a par-
ticipação de organizações de jovens, especialistas, universidades, ONGs, 
associações civis, igrejas e demais setores sociais que trabalham com a 
temática juvenil, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Integral da 
Juventude do Estado da Paraíba, estabelecendo as diretrizes de atuação e 
as políticas públicas a serem adotadas.

Art. 4° As associações e organizações representativas dos jovens que 
lutam por uma vida digna, promovendo a paz e a justiça social, declaradas 
de utilidade pública estadual, fazendo jus aos incentivos públicos que a lei 
determinar, bem como deverão ser ouvidos na elaboração e execução do 
PPA/LOA/LDO.

TITULO II
DOS DIREITOS E DEVERES DOS JOVENS

CAPITULO I
DO DIREITO A UMA VIDA DIGNA

Art. 5° Todos os jovens, como membros da sociedade do Estado da 
Paraíba, têm o direito de desfrutar dos serviços e benefícios sócio-econômi-
cos, políticos, culturais, informativos, de desenvolvimento e de convivência 
que lhes permitam construir uma vida digna, responsável e produtiva.

Art. 6° Cabe ao Poder Público Estadual criar, promover e apoiar 
iniciativas para que os jovens do Estado da Paraíba tenham plenas oportu-
nidades e possibilidades para o alcance de seus objetivos e anseios.

CAPITULO II
DO DIREITO AO TRABALHO

Art. 7° Todos os jovens têm direito ao trabalho digno e bem remu-
nerado, uma vez que o labor qualifica o ser humano e possibilita o seu 
desenvolvimento pessoal e social.

Art. 8° Cabe ao Poder Executivo Estadual instituir políticas de in-
centivos, geração do emprego e renda para a juventude, no setor privado, 
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bem como a promoção de estágios, qualificação profissional e vivencias no 
setor público, facilitando assim a inserção do jovem ao mercado de trabalho, 
aumentando o pleno desenvolvimento humano no estado.

Art. 9° Cabe ao Poder Executivo Estadual promover os mais diversos 
programas de incentivos voltados para os jovens empreendedores.

Parágrafo único. O Poder Executivo editará normas para aplicação 
dos recursos financeiros e/ou incentivos fiscais, destinados aos projetos 
produtivos, convênios e programas destinados aos jovens empreendedores.

CAPITULO III
DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Art. 10. Todos os jovens têm direito a ingressar no sistema educacio-
nal de acordo com os princípios constitucionais e com a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação.

Art. 11. Todos os jovens estudantes têm direito à carteira estudantil 
outorgada gratuitamente pela instituição educacional, possibilitando des-
contos em eventos culturais e demais benefícios.

Art. 12. A educação é um dos meios mais importantes para o de-
senvolvimento individual e social, cabendo ao Governo Estadual, além de 
cumprir as determinações constitucionais quanto à destinação de recursos 
financeiros, impulsionar e apoiar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampliação do sistema educacional, contemplando instituições de educação 
pública média e superior para atender a demanda existente.

Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo Estadual estimular o pleno 
funcionamento e a ampliação do ensino público a distancia, favorecendo a qua-
lificação dos jovens estudantes bem como a contratação de jovens professores.

Art. 13. Cabe ao Poder Público o fortalecimento da Casa do Estudan-
te secundarista incentivando o sistema de bolsas de estudos, aos estudantes 
das mais diversas áreas do saber no desenvolvimento de projetos e pesquisas, 
bem como assegurar a estrutura para seu pleno desenvolvimento.

Art. 14. Cabe ao Poder Público fomentar programas de informação, 
educação e prevenção, com ênfase a drogadição, alcoolismo, tabagismo, 
doenças sexualmente transmissíveis - DSTs, degradação ambiental e vio-
lência urbana.

CAPITULO IV
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DO DIREITO À SAÚDE

Art. 15 Todos os jovens têm direito ao acesso e aos recursos de 
promoção, proteção e ao tratamento de saúde, considerando que esta é 
compreendida no estado de bem estar físico, mental, espiritual e social.

CAPITULO V
DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Art. 16. Cabe ao Poder Público formular as políticas de atuação e 
estabelecer os mecanismos permitam o acesso dos jovens aos serviços de 
atendimento e informação relacionados com o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos, bem como a geração e divulgação de informação 
referente à saúde reprodutiva, exercício responsável da sexualidade, doenças 
sexualmente transmissíveis (DST’s), educação sexual, gravidez em adoles-
centes, maternidade e paternidade responsável, entre outros.

Art. 17. As diretrizes e ações do CEJUP respeitarão os seguintes 
princípios:

I - exercício responsável da sexualidade;
II - maternidade e paternidade responsável;
III - erradicação de todo tipo de violência contra a mulher;
IV - erradicação da exploração sexual dos jovens;
V - erradicação do racismo, machismo, sexismo, homofobia.

CAPITULO VI
DO DIREITO À CULTURA

Art. 18. Todos os jovens têm direito ao acesso a espaços culturais e 
a expressar as suas manifestações culturais de acordo com os seus próprios 
interesses e expectativas.

Art. 19. Cabe ao Poder Público promover e valorizar as expressões 
culturais dos jovens no Estado e o intercâmbio cultural em nível nacional 
e internacional.

Art. 20. Cabe ao Poder Público garantir e fiscalizar a meia-entrada 
nos estabelecimentos de eventos culturais e desportivos situados no Estado 
da Paraíba.

CAPÍTULO VII
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DO DIREITO À RECREAÇÃO

Art. 21. Todos os jovens têm o direito a exercer atividades esportivas 
de acordo com seu gosto e habilidades.

Art. 22. Cabe ao Poder Público promover e garantir por todos os 
meios ao seu alcance, a prática do esporte pelos jovens, de forma amadora 
ou profissional, criando e mantendo espaços específicos para as diversas 
modalidades esportivas.

Art. 23. O CEJUP fomentará políticas e ações que favoreçam o 
acesso massivo dos jovens à prática desportiva, mediante a implementação 
de um sistema dc promoção e apoio às iniciativas desportivas dos jovens.

CAPITULO VIII
DO DIREITO À INTEGRAÇÃO E À 

RE-INSERÇÃO SOCIAL

Art. 24. Todos os jovens em situação especial, compreendendo a 
pobreza, exclusão social, indigência, deficiência física, privação de moradia, 
privação da liberdade, etc., têm o direito à re-inserção e à integração plena 
na sociedade, sendo sujeitos de direitos e oportunidades que lhes permitam 
o acesso a serviços e benefícios sociais que melhorem sua qualidade de vida.

Art. 25. Cabe ao Poder Público determinar os recursos financeiros 
para garantir este direito no PPA/LOA/LDO em caráter prioritário.

CAPITULO IX
DO DIREITO À PLENA PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL E POLÍTICA

Art. 26. Todos os jovens têm direito à plena participação social e 
política.

Art. 27. Todos os jovens têm o direito de constituir organizações 
autônomas objetivando alcançar as suas demandas, aspirações e projetos 
coletivos, contando com o apoio e o reconhecimento do Poder Público.

Art. 28. Cabe ao Poder Público apoiar o fortalecimento das orga-
nizações juvenis, democráticas, autônomas e comprometidas socialmente, 
para que os jovens do Estado da Paraíba possam exercer plenamente a sua 
cidadania e tenham as oportunidades e possibilidades para construírem 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

201

uma vida digna.
CAPÍTULO X

DO DIREITO À INFORMAÇÃO

Art. 29. Todos os jovens têm direito a receber, analisar, sistematizar 
e difundir informação objetiva e oportuna que lhes seja importante para 
os seus projetos de vida, seus interesses difusos e coletivos e para o bem 
comum do Estado.

Art. 30. Cabe ao Poder Público criar, promover e apoiar sistema de 
informatização que permita aos jovens do Estado obter o acesso gratuito à 
rede mundial de computadores, bem como processar, intercambiar e difundir 
informações de seu interesse.

CAPITULO Xl
DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

Art. 31. Todos os jovens têm direito a desfrutar de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e socialmente sadio, que propicie o desenvolvi-
mento integral da juventude.

CAPÍTULO XII
DO DIREITO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SOCIAL VOLUNTÁRIO

Art. 32. Todos os jovens têm direito à prestação de serviço social 
voluntário como preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania.

CAPITULO XIII
DOS DEVERES DOS JOVENS

Art. 33. Todos os jovens têm o dever de ajudar e amparar os pais e 
avós na velhice, carência ou enfermidade.

Art. 34. Todos os jovens têm o dever dc respeitar e fazer cumprir a 
Constituição e as leis, desenvolvendo os seguintes princípios:

 I - defesa da paz;
 II - pluralismo político e religioso;
 III - dignidade da pessoa humana;
 IV - tolerância às diversidades;
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 V - defesa incondicional da democracia 
 VI - exercício contínuo da cidadania
Art. 35. Todos os jovens têm o dever de respeitar e promover os 

direitos dos demais grupos e segmentos da sociedade, bem como trabalhar 
pelos seguintes objetivos:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - erradicar a pobreza, a marginalização e as desigualdades sociais;
III - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

etnia, sexo, idade, orientação sexual, identidade de gênero, credo religioso 
e outras formas de discriminação;

IV - desenvolvimento integral da pessoa humana, físico, mental e 
espiritual.

Art. 36. Todos os jovens têm o dever moral de prestar serviço social 
voluntário, entendido este como a ação cidadã de prestação de serviços à 
comunidade.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 21 de setembro de 2010; 122º da Proclamação da República.

LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR
Governador em Exercício

Observação: Alterada pela Lei nº 9.533, de 30/11/2011
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.231 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010.
AUTORIA: DEPUTADO ASSIS QUINTANS

Proíbe a realização de eventos musicais e comercialização 
de bebidas alcoólicas no âmbito das Escolas Públicas 
Estaduais, 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 proibida a realização de eventos musicais de natureza 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

203

privada nas Escolas Públicas Estaduais, bem como a comercialização de 
bebidas alcoólicas em suas dependências.
Art. 2° A proibição estabelecida no artigo anterior não compreenderá os 
eventos realizados pela comunidade escolar, visando à arrecadação de re-
cursos destinados às atividades escolares.

Art. 3º A realização de eventos pela comunidade escolar fica condi-
cionada à aprovação prévia do Conselho de Educação da respectiva unidade 
escolar, a quem compete ainda, examinar e deliberar sobre a prestação de 
contas dos recursos arrecadados.

Art. 4° Esta Lei entra 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, 21 de setembro de 2010; 122º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.266, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Institui a Comissão para o Enfrentamento à Violência 
Letal Contra Crianças e Adolescentes no Estado da Pa-
raíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA:

Faço saber que o Governador do Estado da Paraíba adotou a Medida 
Provisória n° 156 de 15 de outubro de 2010; que a Assembléia Legislativa 
aprovou, e eu, Ricardo Marcelo, Presidente da Mesa da Assembleia Le-
gislativa, para os efeitos do disposto na Emenda Constitucional nº 32 de 
2001 da Constituição Federal e do Art. 63, § 3º da Constituição do Estado 
da Paraíba c/c a Resolução n° 982/2005 da Assembléia Legislativa, PRO-
MULGO, a seguinte Lei:

 
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado da Paraíba, a Comissão 
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para o Enfrentamento à Violência Letal Contra Crianças e Adolescentes, 
com a finalidade de integrar políticas setoriais para a construção de uma 
agenda comum de trabalho, entre Governos, Sociedade Civil e Organismos 
Internacionais, visando o desenvolvimento de ações de prevenção e aten-
dimento a crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares.

Art. 2° A Comissão será composta por representantes, titular e su-
plente, dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, que a coor-
denará;

II - Secretaria de Estado da Saúde;
III- Secretaria de Estado da Educação e Cultura;
IV- Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social;
V- Ministério Público do Estado;
VI- Poder Judiciário do Estado;
VII - Defensoria Pública do Estado;
VIII- Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente (DCA);
IX- Rede Margarida Pró Criança e Adolescente;
X - Federação das Associações de Municípios da Paraíba;
XI - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1° A Comissão poderá convidar representantes de outros órgãos, 

instituições, organizações da sociedade civil, organizações e organismos 
internacionais, para compor a Comissão, na forma do respectivo regimento 
interno.

§ 2° Os membros da Comissão serão indicados pelos titulares dos 
órgãos, poderes ou entidades representados.

Art. 3° São atribuições da Comissão:
I - promover a intersetorialidade como estratégia para o enfrentamen-

to à violência letal contra crianças e adolescentes;
II - integrar as Políticas Sociais Básicas, consolidando redes de atenção 

às crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares;
III - fortalecer as Articulações Nacionais, Regionais e Locais no 

enfrentamento à violência letal contra crianças e adolescentes;
IV - estimular a criação, expansão e manutenção de rede de enfren-

tamento à violência letal contra crianças e adolescentes;
V - fortalecer e potencializar a articulação entre os órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos; e
VI - fortalecer os Conselhos enquanto instâncias privilegiadas na 

formulação de políticas, programas e ações dirigidas ao atendimento para 
a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

205

notadamente no que se refere ao enfrentamento da violência letal contra o 
público infanto-juvenil.

Parágrafo único. A Comissão poderá constituir grupos de trabalho 
e subcomissões sobre temas específicos, bem como convidar profissionais 
ou especialistas para auxiliar as atividades desenvolvidas.

Art. 4° A Comissão elaborará o seu regimento interno no prazo 
máximo de noventa dias, a contar da data da respectiva instalação, a ser 
aprovado em ato pelo Governador.

Art. 5º Caberá ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano prover o apoio administrativo, financeiro e 
toda a infra-estrutura necessária à execução das atividades da Comissão.

Art. 6° A participação na Comissão, considerada prestação de serviço 
público relevante, não será remunerada.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

PARAÍBA,“Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 15 de dezembro 
de 2010.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.286, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Cria o Dia Estadual do Combate à Pedofilia e ao Abuso 
Sexual Infanto-Juvenil no Estado da Paraíba.

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

seguinte Lei:

Art. 1°. Fica criado o Dia Estadual do Combate à Pedofilia e o Abuso 
Sexual Infanto-Juvenil no Estado da Paraíba.
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Art. 2° O evento, a ser comemorado anualmente no dia 24 de agosto, 
passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 17 de dezembro de 2010; 122º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.314, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010.
AUTORIA: DEPUTADO LINDOLFO PIRES

Dispõe sobre a proteção das crianças e adolescentes con-
sumidores dos serviços oferecidos por empresas locadoras 
de computadores, para o acesso e uso à Internet, bem 
como programas e jogos de computador, interligados em 
rede local ou conectados à rede mundial de computadores 
e dá outras providências.

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

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a proteção das crianças e adolescentes, 
consumidores dos serviços prestados por empresas locadoras de computa-
dores, para o acesso e uso da Internet, assim como de programas e jogos 
de computador, interligados em rede local ou conectados à rede mundial 
de computadores.

Art. 2° As empresas prestadoras de serviços, referidas no art. 1° 
desta Lei, deverão criar e manter atualizado um cadastro dos menores de 
18 (dezoito) anos que frequentam o local, com os seguintes dados:

I - nome do usuário;
II - registro geral;
III - data de nascimento;
IV - filiação;
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V - endereço;
VI - telefone;
VII - o equipamento usado, bem como os horários do inicio e do 

término da utilização;
VIII - o horário que a criança ou adolescente frequenta a escola.
Parágrafo único. Para fins de fiscalização, os dados dos usuários 

tratados neste artigo deverão ser mantidos no cadastro pelo prazo mínimo 
de 2 (dois) anos e poderão ser armazenados por meio eletrônico, ficando 
proibida sua divulgação, salvo por ordem judicial ou expressa autorização 
dos pais ou responsável legal da criança ou adolescente usuário dos serviços.

Art. 3º É vedado às empresas de locação de computadores para o 
acesso e uso da Internet, assim como programas e jogos de computadores 
interligados em rede local ou conectados a rede mundial de computadores:

I - permitir a entrada e permanência, em seu interior, de menor de 
12 (doze) anos sem que esteja acompanhado de pelo menos um dos pais 
ou do responsável legal, assim identificados respectivamente, através do 
registro geral da criança ou adolescente e documento oficial comprobatório 
da responsabilidade legal;

II - permitir a entrada e permanência, em seu interior, de menores 
de 18 (dezoito) anos após as 22 (vinte e duas) horas.

Art. 4° Nas empresas de locação de computadores para o acesso 
e uso da Internet, assim como nos programas e jogos de computadores 
interligados em rede local ou conectados à rede mundial de computadores, 
são proibidas as seguintes práticas:

I - a utilização por crianças e adolescentes, de jogos que envolvam 
prêmios em dinheiro;

II - o acesso de menores de 18 (dezoito) anos a arquivos, jogos ou 
páginas na Internet com conteúdo de caráter impróprio, legais ou ilegais, 
como a pornografia, pornografia infantil, violência inadequada para idade 
da criança ou adolescente, ódio, racismo e outros ideais extremistas, ou que 
incitem conduta criminosa.

Art. 5° Para assegurar a saúde e a segurança das crianças e adoles-
centes contra os riscos provocados pela prática do fornecimento de seus 
serviços, as empresas de locação de computadores para o acesso e uso da 
Internet, assim como os programas e jogos de computador interligados em 
rede local ou conectados à rede mundial de computadores, deverão tomar 
as seguintes medidas:

I - manter iluminação do local adequada de forma a não prejudicar 
a acuidade visual dos usuários;
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II - possuir móveis e os equipamentos ergonômicos, adequados à 
boa postura dos usuários;

III - regular o volume dos equipamentos utilizados de forma a se ade-
quar às características peculiares da audição do menor de 18 (dezoito) anos;

IV - expor a lista dos serviços e jogos colocados à disposição do con-
sumidor em local visível e conter um breve relato sobre as características de 
cada um deles, bem como a respectiva classificação etária, em conformidade 
com a legislação especifica vigente e as normas expedidas pelos órgãos 
competentes;

V - expor aviso em local visível informando que a cada 3 (três) ho-
ras de utilização ininterrupta dos equipamentos, deverá corresponder um 
intervalo de no mínimo 30 (trinta) minutos.

Art. 6° O não cumprimento dos dispositivos desta Lei sujeitará o 
infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, sem prejuízo daquelas previstas, também na Lei Federal 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa. 29 de dezembro de 2010; 122° da Proclamação da República 
e 190º da Independência.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.363 DE 01 DE JUNHO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA RIBEIRO

Dispõe sobre o cadastro para hospedagem de crianças 
e adolescentes em hotéis, pousadas, pensões e estabele-
cimentos congêneres no Estado da Paraíba e dá outras 
providências.

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

Art. 1º Dispõe sobre o cadastro para hospedagem de crianças e 
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adolescentes por hotéis, pousadas, pensões e estabelecimentos congêneres 
no Estado da Paraíba.

Art. 2º Os hotéis, pousadas, pensões e estabelecimentos congêneres 
ficam obrigados a cadastrar, mediante a apresentação de documentos, as 
crianças e adolescentes menores de dezoito anos que se hospedarem, ainda 
que acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Art. 3º O cadastramento de que trata o artigo anterior deverá conter 
minimamente os seguintes dados:

I - nome completo da criança ou do adolescente;
II - nome completo dos pais ou representante legal;
III - local e data de nascimento;
IV - procedência e destino;
V - motivo da viagem;
VI - Se acompanhado de responsáveis que não sejam os pais, exigir 

a devida autorização da Vara da Infância e Juventude.

Art. 4° Ocorrendo o cadastro de que trata o art. 3º, os hotéis, pou-
sadas, pensões e estabelecimentos congêneres terão 30 (trinta) dias para 
enviá-lo ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do respectivo 
município onde se encontram instalados, os quais efetuarão o controle das 
informações nele contidas, resguardando o sigilo das mesmas.

Art. 5º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores sujei-
tarão os responsáveis às penas de:

I - advertência;
II - em caso de reincidência, multa de 1.000 (hum mil) a 10.000,00 

(dez mil) UFIR’s.
Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas referentes 

neste artigo serão repassados ao Fundo Estadual da Criança e do Adoles-
cente, que, por sua vez, reverterá 50% (cinquenta por cento) da respectiva 
quantia ao fundo da criança e do adolescente do município onde foi aplicada 
a sanção.

Art. 6º A fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei será 
de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação, dos conselhos 
tutelares da criança e do adolescente, das secretarias municipais e do Mi-
nistério Público.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa. 01 de junho de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.374, DE 03 DE JUNHO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

Obriga a impressão do Calendário Oficial de Vacinação 
na contracapa dos cadernos distribuídos gratuitamente 
aos alunos das Escolas Públicas 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:

Art. 1° Fica a Secretaria de Estado da Educação obrigada a incluir 
nas contracapas dos cadernos escolares distribuídos gratuitamente aos alu-
nos da rede oficial de ensino o Calendário Oficial de Vacinação do Jovem, 
Adulto e idoso.

 Art. 2° O calendário de vacinação deverá ser atualizado de acordo 
com as diretrizes do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, 
devendo ser encaminhado aos fornecedores vencedores da licitação de 
compra dos cadernos.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 03 de junho de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
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Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.380, DE 14 DE JUNHO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA RIBEIRO

Torna obrigatória a impressão da frase “Você é inteli-
gente! Não use drogas” na contracapa dos cadernos dis-
tribuídos gratuitamente aos alunos das escolas públicas 
estaduais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faz 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. 1° Passa a ser obrigatória a impressão “Você é inteligente! Não 
use drogas” nas contracapas dos cadernos escolares distribuídos gratuita-
mente aos alunos da rede oficial de ensino.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 14 de junho de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.409, DE 12 DE JULHO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO DOMICIANO CABRAL

Torna obrigatória a apresentação da Caderneta de Saúde 
da Criança ou do Cartão da Criança no ato da matrícula 
em creches, escolas ou berçários da rede pública e privada 
no Estado da Paraíba, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade da apresentação da 
Carteira de Saúde da Criança ou o Cartão de Saúde da Criança no ato da 
inscrição para a matrícula em creches, escolas, maternais, jardins de infância 
e berçários, da rede pública e particular do Estado da Paraíba.

§ 1º A Carteira de Saúde da Criança ou o Cartão da Criança deverão 
estar atualizados em todos os itens de acompanhamento ambulatorial, no 
ato da matrícula.

§ 2º Em relação a situação de vacinação, as crianças deverão estar imu-
nizadas com todas as vacinas contidas no calendário básico de imunização.

Art. 2º O prazo para apresentação do comprovante exigido no arti-
go anterior será de até 60 (sessenta) dias, pelos pais ou responsáveis pelas 
crianças que já estejam frequentando estas instituições de educação, a contar 
da data da publicação da presente Lei.

Art. 3º O cumprimento da fiscalização da presente Lei ficará a cri-
tério das Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, respectivamente. 

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

Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa. 12 de julho de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.410, DE 12 DE JULHO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO DR. ANÍBAL

Dispõe sobre a divulgação do programa de vacinação de 
todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde, em 
todas as escolas públicas municipais, estaduais e parti-
culares do Estado da Paraíba, e dá outras providências.

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

Art. 1° Determina que seja feita a divulgação do programa de vacina-
ção de todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde, especificando 
a idade para aplicação de cada vacina.

Parágrafo único. A divulgação se dará através de campanha publi-
citária e cartazes que deverão ser fixados em local de fácil visualização nas 
escolas da rede pública e privada, do Estado da Paraíba.

Art. 2º Os cartazes devem ser divulgados também em Braille e ex-
postos nas escolas da rede pública e privada, do Estado da Paraíba.

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 julho de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.411, DE 12 DE JULHO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO TIÃO GOMES

Dispõe sobre a Política Educacional de Resistência às 
Drogas - Adolescente 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 criada a Política Educacional de Resistência às Drogas 
- Adolescente, baseada no modelo internacional D.A.R.E - Drug Abuse 
Resistance Education, a ser desenvolvido nas redes de ensino público e 
particular do Estado da Paraíba.

Art. 2° A Política Educacional de Resistência às Drogas – Adolescen-
te, será executada em trabalho conjunto a ser desenvolvido pelas Secretarias 
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de Estado da Segurança e Defesa Social, Educação, Esportes e da Juventude, 
Saúde e pela Polícia Militar, de acordo com a matriz curricular pedagógica 
nacional específica, constituindo-se em tema transversal da cidadania, con-
forme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.

Art. 3º A Política Educacional de Resistência às Drogas – Ado-
lescente, consistirá no desenvolvimento de atividades de ensino voltadas 
à disseminação de noções de cidadania, à prevenção ao uso indevido de 
drogas e à prática de atos de violência entre estudantes na rede pública e 
privada de ensino do Estado da Paraíba.

Parágrafo único. Quando necessário para o desenvolvimento das 
atividades nas escolas, a Política Educacional de Resistência às Drogas 
-Adolescente, também executará capacitação dos pais dos alunos, com a 
aplicação de um currículo específico para adultos.

Art. 4º Para a execução desta Política, serão destinados recursos 
financeiros de dotações orçamentárias consignadas no orçamento anual, 
com vistas ao custeio e investimento para a aquisição de material didático, 
tais como um conjunto padrão composto de cartilha, camiseta, boné e cer-
tificado de participação, divulgação e operacionalização das ações.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 12 de julho de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.412 DE 12 DE JULHO DE 2011
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Fica estabelecida a Campanha Estadual Antitabagismo 
nas escolas públicas e particulares do Estado da Paraíba.

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

seguinte Lei:
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Art. 1° Fica estabelecida a Campanha Estadual Antitabagismo nas 
escolas públicas e particulares do Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A campanha tem como objetivo valorizar a saúde, 
alertando a criança sobre os males que o tabagismo pode trazer.

Art. 2° A Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado 
de Saúde e Defesa Civil promoverão atividades e políticas públicas voltadas 
a promoção da saúde entre os jovens.

Parágrafo único. Deverão ser realizadas atividades, eventos e debates 
com objetivo de valorizar e orientar os estudantes paraibanos a não fumar.

Art. 3° 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 julho de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.433, DE 20 DE JULHO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA RIBEIRO

Trata da exposição e comercialização de revistas ou 
publicações com conteúdo impróprio ou inadequado às 
crianças e adolescentes.

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DA PARAÍBA: 
Faz 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 Esta Lei estabelece normas sobre a comercialização de pro-
dutos ou serviços que envolvam material com conteúdo adulto, considerado 
impróprio ou inadequado à crianças ou adolescentes.

 
Art. 2º São considerados impróprios ou inadequados, para fins desta 
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Lei, materiais com conteúdo adulto, tais como revistas, DVD’s e publicações 
em geral que abordem temas pornográficos ou obscenos.

Art. 3º Os estabelecimentos que trabalhem com o material referido no 
artigo anterior, além das providências constantes do art. 78, da Lei Federal 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, deverão cuidar para que o mencionado 
conteúdo seja colocado em local que impossibilite o acesso direto por parte 
dos clientes.

Parágrafo único. É facultado aos estabelecimentos destinar ambien-
te exclusivo para exibição de matérias com conteúdo adulto, devendo tal 
espaço ser reservado e ter a entrada controlada, ficando proibido o acesso 
de menores de 18 (dezoito) anos.

Art. 4º A disposição de material inadequado em desacordo com o 
disposto nesta Lei sujeitará o estabelecimento ao pagamento de multa de 
até 10.000,00 (dez mil reais), revertida para o Fundo Estadual da Criança 
e do Adolescente, instituído pela Lei Estadual nº 7.273, de 27 de dezembro 
de 2002.

Parágrafo único. A aplicação da multa será feita de forma fundamen-
tada e tomará em consideração a gravidade da conduta e a sua reiteração.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, inclusive no que se refere ao órgão responsável por fiscalizar 
a sua aplicação.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 20 de julho de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.436, DE 02 DE AGOSTO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA FRANCISCA MOTTA

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinque-
dos adaptados para crianças com deficiência nos locais 
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que especifica.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faço saber que Assembleia Legislativa decreta, e eu, nos termos do § 
7º c/c o § 3º, do art. 65, da Constituição Estadual, PROMULGO a seguinte 
Lei, resultante da sanção tácita e, em razão da intempestividade do VETO 
TOTAL do Governador do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado 
do dia 13 de julho do corrente ano.

Art. 1° Os playgrounds instalados em jardins, parques, áreas de lazer, 
áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em propriedades 
privada, conterão obrigatoriamente brinquedos adaptados para crianças 
portadoras de deficiências.

Art. 2° A fim de assegurar a eficácia da aplicação desta Lei o Poder 
Executivo poderá regulamentá-la.

Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a 
conta de dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário.

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 02 de agosto de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.448, DE 02 DE AGOSTO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO

Cria a Creche Noturna para família de baixa renda.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faço saber que Assembléia Legislativa decreta, e eu, nos termos do § 
7º c/c o § 3º, do art. 65, da Constituição Estadual, PROMULGO a seguinte 
Lei, resultante da sanção tácita e, em razão da intempestividade do VETO 
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TOTAL do Governador do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado 
do dia 13 de julho do corrente ano.

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo, criar a Creche Noturna, 
para atender às mães de baixa renda que trabalham no horário noturno.

Art. 2° Somente serão atendidas por este programa as crianças cujas 
mães ou responsáveis apresentarem à direção das creches comprovante de 
que exerce uma atividade noturna e não tem com quem deixar seus filhos.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo, na regulamentação da presente 
Lei, determinar o número de creches que funcionará atendendo no período 
da noite.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 08 de novembro 
de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.480, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

Declara de relevante interesse social os Conselhos Tute-
lares do Estado da Paraíba.

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

seguinte Lei:
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Art. 1º Declara de relevante interesse social os Conselhos Tutelares 
do Estado da Paraíba.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de outubro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.482, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO CAIO ROBERTO

Dispõe sobre a afixação de placas informativas em áreas 
de grande potencial turístico e de circulação de pessoas, 
contendo a mensagem: “NÃO DOE MOEDAS NOS 
SINAIS DE TRÂNSITO, NÃO ESTIMULEM O TRA-
BALHO INFANTIL”.

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

seguinte Lei:

Art.1º Fica obrigatória a afixação de placas informativas em áreas de 
grande potencial turístico e de circulação de pessoas, contendo a mensagem: 
“NÃO DOE MOEDAS NOS SINAIS DE TRÂNSITO, NÃO ESTIMULE 
O TRABALHO INFANTIL”.

Art. 2º O texto da placa deverá ser escrita com letras maiúsculas de 
fácil leitura e compreensão, exposto em local visível ao público, possibili-
tando sua visualização à distância.

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, 27 de outubro de 2011; 123º da Proclamação da República.
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RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.483, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.

AUTORIA: DEPUTADO ANISIO MAIA

Institui a Campanha Saber Comer é Saber Viver, que 
promove a alimentação saudável nas escolas das redes 
públicas e privadas do Estado da Paraíba.

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

seguinte Lei:

Art.1º Fica instituída a Campanha Saber Comer é Saber Viver, que 
promove a alimentação saudável no âmbito das escolas das redes públicas 
e privadas do Estado da Paraíba.

 
Art. 2º As escolas deverão expor material de comunicação visual em 

refeitórios e cantinas, com a frase: Saber Comer é Saber Viver, acompanhadas 
de informações que promovam a alimentação saudável no ambiente escolar.

Art. 3º A coordenação pedagógica das escolas deverá estimular a 
abordagem dos seguintes temas:

 I - alimentação e cultura;
 II - refeição balanceada, grupos de alimentos e suas funções;
 III - alimentação e mídia;
 IV - hábitos e estilos de vida saudáveis;
 V - frutas, hortaliças: preparo, consumo e sua importância para a 

saúde;
 VI - fome e segurança alimentar;
 VII - dados científicos sobre malefícios do consumo de alimentos 

com alto teor calórico e com poucos nutrientes.
Parágrafo único. As escolas promoverão a capacitação de seu corpo 

docente para a abordagem multidisciplinar e transversal desses conteúdos.

Art. 4º Fica proibida, no ambiente escolar, a exposição de cartazes 
publicitários que estimulem a aquisição e o consumo de alimentos com 
alto teor calórico e com poucos nutrientes, a exemplo de balas, chicletes, 
biscoitos recheados, salgadinhos industrializados, refrigerantes e outras 
bebidas artificiais.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de outubro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.494, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

Institui no âmbito do Estado da Paraíba o Programa de 
Inclusão no Mercado de Trabalho de Adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa.

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

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado da Paraíba, o Programa 
de Inclusão no Mercado de Trabalho destinado aos adolescentes, em cumpri-
mento de medida socioeducativa, das unidades de internação e internação 
provisória, com o objetivo de promover a ressocialização e a inserção de 
jovens no mercado de trabalho e sua escolarização.

 
Art. 2º O Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho de Menores 

Infratores Internos será coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (SEDH) e supervisionado pela FUNDAC – Fundação de 
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Os municípios poderão participar do programa 
mediante o desenvolvimento de ações complementares, no âmbito de suas 
competências.

 
Art. 3º As inscrições dos jovens no Programa de Inclusão no Mer-

cado de Trabalho poderão ser efetivadas nas unidades da FUNDAC e do 
SINE do Estado da Paraíba, entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, 
organizações não-governamentais ou municipais conveniadas.
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Parágrafo único. O encaminhamento às empresas deverá obedecer 
tanto quanto possível à ordem cronológica de inscrições, respeitadas as 
prioridades para preenchimento das vagas estabelecidas nesta Lei e as ha-
bilidades específicas requisitadas pelo contratante. 

Art. 4º Como forma de fomentar a adesão às disposições contidas no 
Art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a conceder benefício 
fiscal.

 
Art. 5º Fica assegurada aos adolescentes, em cumprimento de medida 

socioeducativa oriundos do Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho, 
a proteção da legislação trabalhista e das convenções ou acordos coletivos 
de trabalho ou decisões normativas aplicáveis.

§ 1º As relações de emprego beneficiadas com incentivos desta Lei 
devem estar regulares perante a legislação federal do trabalho e da previdên-
cia, inclusive quanto aos encargos sociais, cabendo ao empregador todos os 
ônus legais pelo eventual descumprimento.

§ 2º As empresas habilitadas poderão contratar, nos termos desta 
Lei, até 20% (vinte por cento) de sua força de trabalho, sendo que as que 
contarem com até 4 (quatro) empregados poderão contratar 1 (um) jovem 
através do Programa.

§ 3º As empresas que aderirem ao Programa de Inclusão no Merca-
do de Trabalho de Menores Infratores deverão apresentar documentação 
comprobatória de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e previ-
denciárias de natureza estadual e federal.

Art. 6º Para fins das disposições contidas no Art. 4º, poderão habi-
litar-se a participar do Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho de 
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de internação, 
semi-liberdade e liberdade assistida, mediante a assinatura de Termo de 
Adesão com o Estado, as empresas sediadas fora do Estado da Paraíba, 
cujas filiais encontram-se regularmente funcionando em território paraibano.

Art. 7º O Poder Executivo publicará no Diário Oficial do Estado, 
trimestralmente, quadro demonstrativo do Programa de Inclusão no Mer-
cado de Trabalho de Adolescentes em cumprimento de Medida Socioedu-
cativa, que deverá informar o nome da empresa habilitada, município de 
localização, número de postos de trabalho gerados e data da admissão do 
jovem contratado.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de outubro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.508, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011.

AUTORIA: DEPUTADO ANÍSIO MAIA

Institui o Programa Merenda Cidadã, que promove a 
educação alimentar nas escolas e prioriza a aquisição 
de alimentos da agricultura familiar e de pescados para 
a merenda escolar da rede oficial do 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 instituído o Programa Merenda Cidadã, da rede oficial 
do Estado da Paraíba.

Art. 2º O Programa Merenda Cidadã constitui-se na compra de 
alimentos, prioritária e diretamente dos agricultores familiares do Estado, 
para fins de complementação da refeição escolar na rede estadual de ensi-
no, incluindo hortifrutigranjeiros e proteínas animais, como carne bovina, 
caprina, de aves e pescados em igual proporção, com acompanhamento 
permanente através de controle social

Art. 3º O Programa Merenda Cidadã tem por objetivo:
I - proporcionar aos alunos das escolas estaduais uma alimentação 

saudável;
II - proporcionar educação nutricional e ambiental;
III - proporcionar a construção do conhecimento do processo de 

produção do alimento, através de visitas orientadas ao local de plantio, 
pesca e cultura;

IV - estimular o desenvolvimento de atividades regionalizadas de 
geração de renda e fortalecimento da relação integrada entre a comunidade 
e a escola;

V - estimular a realização de parcerias entre órgãos públicos, para 
construir convênios, visando melhorar a qualidade da merenda.

Parágrafo único. O processo de construção do conhecimento das 
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diversas etapas da produção de alimentos inclui o ensino e o debate mul-
tidisciplinar sobre a reciclagem e aproveitamento de alimentos, o conheci-
mento do ecossistema e sua correta utilização, o meio rural e urbano e sua 
complementaridade, a valorização da cultura produtiva local.

Art. 4º O programa Merenda Cidadã será implantado, gradativa-
mente, nas escolas da rede estadual de ensino, respeitando:

I - a posição do Conselho de Alimentação Escolar do Estado;
II – a realidade da agricultura familiar, pesca e aquicultura locais;
III - as orientações do Setor de Nutrição Escolar da Secretaria de 

Estado da Educação;
IV - as normas e disposições legais relativamente à utilização e pres-

tação de contas de recursos públicos.

Art. 5º O Programa Merenda Cidadã poderá funcionar em regime de 
cooperação entre a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, as escolas estaduais, o 
Conselho de Alimentação Escolar do Estado, a EMATER-PB – Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba e em parceria com produ-
tores de hortifrutigranjeiros, pescadores e aquicultores do Estado da Paraíba.

Art. 6º Para fins da cooperação e parceria, deverão ser respeitados 
os seguintes preceitos:

I - os pequenos produtores, pescadores e aquicultores que optarem 
pela participação no Programa, entre outras exigências regulamentadas pelo 
Executivo estadual, deverão:

a) fornecer hortifrutigranjeiros e proteínas animais às escolas em 
conformidade com o cardápio estabelecido;

b) garantir a entrega de produtos de qualidade, nas datas e quantidades 
previamente acordadas;

 c) participar das atividades de integração promovidas pelas escolas.
II - A Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e 

da Pesca, optando pela cooperação, dentre outras atividades regulamentadas 
pelo Executivo para fins desta Lei:

a) definirá a metodologia utilizada para calcular o preço dos produtos;
b) buscará apoio, através de convênios federais com o Ministério da 

Pesca e Aquicultura, como também a CONAB – Companhia Nacional de 
Abastecimento.

III - A EMATER, optando pela cooperação, dentre outras atividades 
regulamentadas pelo Poder Executivo Estadual, poderá:

a) cadastrar os produtos responsáveis pelo fornecimento dos produtos 
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às escolas;
b) acompanhar e assessorar os produtores no processo produtivo e 

promover atividades de qualificação e treinamento.
IV - A Secretaria de Estado da Educação, dentre outras atividades 

regulamentadas pelo Executivo para fins desta Lei, deverá:
a) orientar o cardápio e os produtos a serem adquiridos;
b) introduzir, no currículo escolar, programas e debates sobre a qua-

lidade dos alimentos e sua relação com a qualidade de vida das populações 
e do planeta;

c) acompanhar a implantação do Programa nas escolas estaduais ;
d) fiscalizar o bom andamento do projeto junto aos parceiros e co-

laboradores;
e) repassar recursos para as escolas adquirirem os produtos hortifru-

tigranjeiros dos pequenos agricultores e a carne de peixe de pescadores e 
aquicultores;

 f) orientar a prestação de contas.
V - As escolas, de acordo com o plano gradativo de implantação do 

Programa a ser regulamentado pelo Executivo Estadual, deverão:
a) caso ainda não possuam, constituir o Conselho de Alimentação 

Escolar da instituição, para acompanhar as ações deste Programa;
b) adquirir os produtos hortifrutigranjeiros dos produtores fami-

liares e a carne de peixe dos pescadores e aquicultores locais, nos termos 
desta Lei;

c) preparar os alimentos e distribuir para os alunos durante a refeição 
escolar;

d) formar e ensinar hábitos alimentares mais saudáveis;
e) construir conhecimento sobre a geração de renda local;
f) debater, em sala de aula ou em atividades extraclasse a qualidade 

da alimentação ecológica;
 g) potencializar atividades educativas na temática;
 h) prestar contas dos produtos adquiridos;
 i) repassar o pagamento aos produtos.

Art. 7º O processo de construção de conhecimento proposto por 
esta Lei se dará por inclusão multidisciplinar do tema nos programas de 
ensino das diversas disciplinas e por atividades extraclasse que objetivarem 
a integração de alunos, professores e comunidade.

Art. 8º As despesas decorrentes dessa iniciativa correrão por conta 
de dotações orçamentárias já existentes, oriundas do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e da contrapartida estadual.
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Art. 9º O Executivo Estadual regulamentará esta Lei a partir da data 
de sua publicação.

 Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 

João Pessoa, 14 de novembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.509 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011
AUTORIA: DEPUTADO DODA DE TIÃO

Institui o Dia e a Semana Estadual de Prevenção e Com-
bate ao Bullying.

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 de Prevenção e Combate ao 
Bullying, a ser celebrado anualmente, no dia 7 de abril.

Art. 2º A primeira semana do mês de abril será destinada à cons-
cientização, à prevenção e combate ao Bullying.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 14 de novembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.510, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011.
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AUTORIA: DEPUTADO CAIO ROBERTO 

Cria a Semana da Criança Desaparecida no Estado da 
Paraíba e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÌBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica criada a Semana da Criança Desaparecida no Estado da 

Paraíba que será realizada, anualmente, de 25 a 31 de março.

Art. 2º Constarão na programação da Semana da Criança Desa-
parecida, audiências públicas, seminários, bem como a divulgação em 
todos os meios de comunicação de fotos recentes e locais onde as crianças 
desapareceram.

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, 14 de novembro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • ––––

LEI Nº 9.522, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO CAIO ROBERTO 

Veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente 
portador de deficiência ou doença crônica nos estabele-
cimentos de ensino, creches ou similares, em Instituições 
Públicas ou Privadas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÌBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É vedada a discriminação à criança e ao adolescente portador 

de deficiência ou qualquer doença crônica nos estabelecimentos de ensino, 
creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.
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Art. 2° O estabelecimento de ensino, creche ou similar, deverá 
capacitar seu corpo docente e equipe de apoio para acolher a criança e o 
adolescente portador de deficiência ou doença crônica, propiciando-lhe a 
integração a todas as atividades educacionais e de lazer que sua condição 
pessoal possibilite.

Art. 3° Para os efeitos dessa Lei considera-se: deficiência ou doença 
crônica que se refere à quaisquer pessoas que tenham desabilidade física 
ou mental que limite substancialmente uma ou mais atividades importantes 
da vida

I - deficiência: toda e qualquer incapacidade ou desabilidade, física 
ou mental, que limite parcial ou substancialmente uma ou mais atividades 
fundamentais da pessoa no seu dia a dia;

II - doença crônica: toda e qualquer enfermidade não contagiosa 
de caráter permanente que limite total ou parcialmente uma ou mais ati-
vidades diárias fundamentais ou que requeiram medicação e tratamento 
específico, tais como alergias, diabete Tipo I, hepatite tipo C, epilepsia, 
anemia hereditária, asma, Síndrome de Tourette, lupus e intolerância 
alimentar de qualquer tipo.

Art. 4º Consideram-se atos discriminatórios à criança ou adolescente 
portador de deficiência ou doença crônica para os efeitos desta Lei:

I - recusa de matrícula;
II - impedimento ou inviabilização da permanência;
III - exclusão das atividades de lazer e cultura;
IV - ausência de profissional treinado para o atendimento da criança 

ou adolescente.

Art. 5º As sanções aplicáveis aos que praticarem atos de discrimina-
ção nos termos desta Lei serão as seguintes:

I - advertência;
II - multa de até 1000 (mil) UFR-PB - Unidade Fiscal de Referência 

do Estado da Paraíba;
III - multa de até 3000 (três mil) UFR-PB - Unidade Fiscal de Refe-

rência do Estado da Paraíba, em caso de reincidência;
IV - suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 

(trinta) dias; 
V - cassação da licença estadual para funcionamento.
§ 1º Quando a infração for cometida por agente público, servidor 

público ou militar, no exercício de suas funções, sem prejuízo das sanções 
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previstas nos incisos I a III deste artigo, serão aplicadas as penalidades 
disciplinares cominadas na legislação pertinente.

§ 2° Quando for imposta a pena prevista no inciso V deste artigo, 
deverá ser comunicada a autoridade responsável pela outorga da licença, 
que providenciará a sua execução, comunicando-se, igualmente, a autori-
dade federal ou municipal para eventuais providências no âmbito de sua 
competência.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 

João Pessoa, 24 de novembro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.533, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO LINDOLFO PIRES

Altera a redação do art. 2º, da Lei nº 9.230, de 21 de 
setembro de 2010, que dispõe sobre o Estatuto Estadual 
da Juventude 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 O art. 2º da Lei Estadual nº 9.230, de 21 de setembro de 
2010, que dispõe sobre o Estatuto Estadual da Juventude da Paraíba, passa 
a ter a seguinte redação:

“Art. 2° Consideram-se jovens, para os efeitos desta Lei, as pessoas 
com idade entre 15 a 29 anos.”

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

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 30 de novembro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador
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––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.557, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Institui o Dia da Consciência Jovem do 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 instituído o Dia da Consciência Jovem, a ser celebrado, 

anualmente, no último domingo do mês de abril.
 Parágrafo único. No ensejo da celebração de que trata esta Lei, 

deverá ser priorizada ampla discussão a respeito da juventude, educação, 
relacionamento familiar, capacitação e perspectivas futuras.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 06 de dezembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.558, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Institui o Dia Estadual de Prevenção e Combate ao Cân-
cer Infanto-Juvenil 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 instituído o Dia Estadual de Prevenção e Combate ao 
Câncer Infanto-juvenil, no âmbito do Estado da Paraíba, a ser comemorado 
anualmente no dia 23 de novembro.
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Art. 2° Os objetivos do Dia Estadual de Prevenção e Combate ao 
Câncer Infanto-juvenil são:

I – estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao Câncer 
infanto-juvenil;

II – promover debates e outros eventos sobre as políticas de atenção 
integral às crianças com câncer;

III – apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade 
civil em prol das crianças com câncer;

IV – difundir os avanços técnico-científicos relacionados ao câncer 
infantil; e

V – apoiar as crianças com câncer e seus familiares.

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

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 06 de dezembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.562, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Institui o Dia do Desporto Adaptado no Estado da 
Paraíba.

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

Art. 1° Fica instituído no âmbito do Estado da Paraíba o Dia do 
Desporto Adaptado, a ser comemorado anualmente, no dia 24 de outubro.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 06 de dezembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador
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––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.563, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO LUCIANO CARTAXO

Institui o Dia de Conscientização sobre o Autismo 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 instituído, no âmbito do Estado da Paraíba, o Dia de 

Conscientização sobre o Autismo, a ser celebrado no dia 02 de setembro.
Parágrafo único. O Dia Estadual do Autismo passa a constar no 

Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba, que objetiva a conscien-
tização, a ampliação e o conhecimento dos direitos e garantias de cidadania 
de expressiva parcela da população com Autismo, bem como a divulgação e 
disseminação de iniciativas governamentais inclusivas em âmbito estadual.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 06 de dezembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.565, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA GILMA GERMANO 

Institui a Semana Estadual da Adoção de Crianças e 
Adolescentes, e dá outras providências.

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

seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual da Adoção de Crianças e 
Adolescentes, a ser realizada, anualmente, na semana que antecede o dia 
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25 de maio - Dia Nacional da Adoção.
Parágrafo único. A Semana Estadual da Adoção de Crianças e Ado-

lescentes deve terminar, anualmente, sempre no dia 25 de maio.

Art. 2° A Semana Estadual da Adoção de Crianças e Adolescentes 
tem por finalidade a reflexão, a agilização, a comemoração e a realização 
de campanhas de conscientização, sensibilização e publicidade do tema 
“adoção,” com a realização de debates, palestras e seminários e a promo-
ção de iniciativas visando à adoção de crianças e adolescentes em todo o 
Estado da Paraíba.

Art. 3°A efetivação da Semana da Adoção de Crianças e Adolescentes 
fica a cargo dos órgãos competentes do Poder Executivo em consonância 
com os Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e entidades da 
Sociedade Civil.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 06 de dezembro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • ––––

LEI Nº 9.584, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO CAIO ROBERTO

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame 
para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-
-nascidos, denominado Teste de Oximetria no âmbito 
do Estado da Paraíba.

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

Art. 1º Ficam os hospitais e maternidades da rede pública estadual, 
municipal e privados do Estado da Paraíba, obrigado a realizarem exame 
para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado 
Teste de Oximetria.

Parágrafo único. O teste de Oximetria será realizado gratuitamente.
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Art. 2º A inobservância ao disposto nesta Lei implicará em sanções 
administrativas aos hospitais e maternidades públicas e aos hospitais priva-
dos implicará em multa de 1500 (um mil e quinhentas) UFIR’s

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 13 de dezembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.590, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011

AUTORIA: DEPUTADO DR. ANÍBAL

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de Triagem 
Auditiva Neo-Natal nas maternidades e estabelecimen-
tos hospitalares congêneres dos municípios, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faz saber que a Assembleia 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 as Maternidades do Estado da Paraíba, obrigadas a 
realizar Triagem Auditiva Neo-Natal em todos os recém nascidos.

 
Art. 2º O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado da Saúde, 

deverá fiscalizar a aplicabilidade desta Lei, determinando prazos para as 
maternidades se adequarem.

 Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 15 de dezembro 
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de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.614, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADO CAIO ROBERTO 

Institui o Dia Estadual do Alerta sobre o uso correto da 
cadeira e do cinto de segurança para crianças.

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

Art. 1º Fica instituído o dia 12 de outubro, no Calendário do Estado 
da Paraíba, como o Dia Estadual do Alerta sobre o Uso Correto da Cadeira 
e do Cinto de Segurança para Crianças.

Art. 2° As propagandas, palestras, discussões e outros meios de di-
vulgação desta data comemorativa, poderão ser realizados em parceria com 
instituições de ensino, associações e entidades da sociedade civil e órgãos 
do poder público, na forma em que for regulamentada esta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de dezembro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.615, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO 

Institui a Semana de Combate e Prevenção à Obesidade 
Infantil.

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

Art. 1° Fica instituída a Semana de Combate e Prevenção à Obesi-
dade Infantil, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 07 de abril, 
Dia Mundial da Saúde.

Art. 2° A Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil 
terá por objetivo conscientizar a população do Estado da Paraíba, através 
de procedimentos informativos, educativos e organizativos sobre os males 
provocados pela obesidade infantil, suas causas, consequências e formas 
de evitá-la ou tratá-la.

Art. 3° A Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil 
será comemorada com destaque e amplamente divulgada, ficando o Poder 
Público Estadual, através da Secretaria de Estado da Educação e Secretaria 
de Estado da Saúde, a estabelecer e organizar calendários de atividades a 
serem desenvolvidas durante a semana ora instituída.

Art. 4° Membros da Sociedade Brasileira de Pediatria, nutricionistas, 
membros da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO), 
bem como pessoas com conhecimentos específicos em áreas relativas à 
questão da obesidade, poderão ser convidados a participar da definição dos 
procedimentos informativos, educativos e organizativos relativos à semana.

Art. 5° A Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil será 
incluída no calendário oficial do Estado da Paraíba.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de dezembro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.621, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA GILMA GERMANO

Institui o Programa de Atendimento Multidisciplinar 
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mediante ações coordenadas das áreas de segurança pú-
blica, saúde e de assistência social do Estado a crianças 
e adolescentes vitimas de crimes sexuais.

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

seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Programa de Atendimento Multidisciplinar 
mediante Ações Coordenadas das Áreas de Segurança Pública, Saúde e de 
Assistência Social do Estado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes 
Sexuais.

§ 1° O programa de que trata esta Lei tem por objetivo a prestação 
de atenção especializada e multidisciplinar mediante ações coordenadas 
das áreas de Segurança Pública, Saúde e de Assistência Social do Estado ás 
crianças e aos adolescentes vitimados por quaisquer delitos relacionados à 
violência sexual, de modo a simplificar as diversas etapas de atendimento e 
resguardar as crianças ou adolescentes de maiores constrangimentos.

§ 2° As ações coordenadas previstas no programa deverão ser dire-
cionadas ao atendimento das vítimas referidas no caput e de seus familiares 
ou responsáveis.

§ 3º O programa deverá levar em consideração, no planejamento e 
na execução de todos os seus atos, a circunstância de violência suportada 
pelas vítimas e as prováveis seqüelas físicas e emocionais que dela lhes 
possam resultar, de modo a amenizar o seu sofrimento e proporcionar-lhes 
tratamento digno e humanizado.

Art. 2° O Programa de Atendimento Multidisciplinar a Crianças 
e Adolescentes Vítimas de Crimes Sexuais reunirá órgãos das seguintes 
secretarias de estado:

I – Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social; 
II - Secretaria de Estado da Saúde;
III - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano.
§ 1° O atendimento no âmbito do programa será executado necessa-

riamente num único local pelos seguintes órgãos ou unidades:
1. Delegacia de Polícia especializada;
2. Instituto Médico Legal;
3. Ambulatório médico equipado para a prestação de primeiros 

socorros a vitimas de crimes sexuais;
4. Equipe de atenção social.
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§ 2° O Poder Executivo poderá firmar convênios com órgãos muni-
cipais e federais para a fiel consecução desta Lei

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.

Art. 4° As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 

João Pessoa, 27 de dezembro de 2011; 123° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • ––––

LEI Nº 9.627, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Estabelece a obrigatoriedade de veiculação de mensagens 
educativas sobre o uso indevido de drogas em shows 
culturais voltados para o público infanto – juvenil e em 
seus respectivos ingressos.

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

Art. 1º Os promotores de shows, eventos culturais e esportivos volta-
dos para o público infanto-juvenil no Estado da Paraíba deverão inserir, no 
decorrer do espetáculo, assim como nos respectivos ingressos, mensagens 
educativas sobre os malefícios das drogas e informações sobre as penalidades 
aplicáveis aos traficantes e usuários. 

 Art. 2º As mensagens educativas nos ingressos deverão ser impres-
sas e, durante os eventos, deverão constar em painéis, ou alternativamente, 
faixas, cartazes, meios áudios-visuais, ou, ainda, transmitidas a viva voz.

 Art. 3º A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará os infratores 
à multa de 100 (cem) Ufirs.

Art. 4º Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir sua fiel 
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execução.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor decorridos 60 (sessenta) dias de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 27 de dezembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.652, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

AUTORIA: DEPUTADO ASSIS QUINTANS

Proíbe, no Estado da Paraíba, a venda, a oferta, o forne-
cimento, a entrega e a permissão de consumo de bebida 
alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 
(dezoito) anos de idade, 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 proibido, no Estado da Paraíba, vender, ofertar, fornecer, 
entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, 
aos menores de 18 (dezoito) anos de idade.

Art. 2° A proibição prevista no art. 1º desta Lei implica o dever de 
cuidado, proteção e vigilância por parte dos empresários e responsáveis 
pelos estabelecimentos comerciais, fornecedores de produtos ou serviços, 
seus empregados ou prepostos, que devem:

I - afixar avisos da proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega 
e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos 
menores de 18 (dezoito) anos, em tamanho e local de ampla visibilidade, 
com expressa referência a esta Lei e ao art. 243 da Lei Federal n° 8.069, de 
13 de julho de 1990;

II - utilizar mecanismos que assegurem, no espaço físico onde ocorra 
venda, oferta, fornecimento, entrega ou consumo de bebida alcoólica, a 
integral observância ao disposto nesta Lei; e

III - zelar para que nas dependências de seus estabelecimentos comer-
ciais não se permita o consumo de bebidas alcoólicas por pessoas menores 
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de 18 (dezoito) anos.
§ 1° Os avisos de proibição de que trata o inciso I deste artigo serão 

afixados em número suficiente para garantir sua visibilidade na totalidade 
dos respectivos ambientes, conforme regulamentação a ser expedida pelo 
Poder Executivo.

§ 2° Nos estabelecimentos que operam no sistema de auto serviço, 
tais como, supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, as 
bebidas alcoólicas deverão ser dispostas em locais ou estandes específicos, 
distintos dos demais produtos expostos, com a afixação da sinalização de 
que trata o inciso I deste artigo no mesmo espaço.

§ 3°Além das medidas de que trata o inciso II deste artigo, os empre-
sários e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e seus empregados 
ou prepostos deverão exigir documento oficial de identidade, a fim de 
comprovar a maioridade do interessado em consumir bebida alcoólica e, 
em caso de recusa, deverão abster-se de fornecer o produto.

§ 4° Cabe aos empresários e responsáveis pelos estabelecimentos 
comerciais e aos seus empregados ou prepostos, comprovar à autoridade 
fiscalizadora, quando por esta solicitado, a idade dos consumidores que 
estejam fazendo uso de bebidas alcoólicas nas suas dependências.

Art. 3° As infrações às normas desta Lei ficam sujeitas, conforme 
o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza 
civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -multa; e
II - interdição.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo poderão ser 

aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou 
incidente, de procedimento administrativo.

Art. 4° A multa será fixada em, no mínimo, 100 (cem) e, no máximo, 
5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba 
UFR-PB para cada infração cometida, aplicada em dobro na hipótese de 
reincidência, observada a seguinte gradação:

I - Para as infrações de natureza leve, assim consideradas as condutas 
contrárias ao disposto no inciso I e no § 1° do art. 2º:

a) 100 (cem) UFR-PB, em se tratando de fornecedor optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - 
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 
de dezembro de 2006

b) 500 (quinhentas) UFR-PB, para fornecedor que não se enquadre 
na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a 
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650.000 (seiscentas e cinquenta mil) UFR-PB; e
c) 1.500 (mil e quinhentas UFR-PB, para fornecedor cuja receita 

bruta anual seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) UFR-PB.
II - Para as infrações de natureza média, assim consideradas as 

condutas contrárias ao disposto no inciso II e no § 2° do art. 2° desta Lei:
a) 150 (cento e cinquenta) UFR-PB, em se tratando de fornecedor 

optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n° 
123, de 14 de dezembro de 2006;

b) 750 (setecentas e cinquenta) UFR-PB, para fornecedor que não se 
enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou 
inferior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) UFR-PB; e

c) 2.000 (duas mil) UFR-PB, para fornecedor cuja receita bruta anual 
seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) UFR-PB.

III - Para as infrações de natureza grave, assim consideradas as 
condutas contrárias ao disposto no art. 1° e no art. 2º, inciso III e §§ 3° e 
4° desta Lei:

a) 200 (duzentas) UFR-PB, em se tratando de fornecedor optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - 
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 
de dezembro de 2006;

b) 1.000 (mil) UFR-PB, para fornecedor que não se enquadre na 
hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a 
650.000 (seiscentas e cinquenta mil) UFR-PB; e

c) 2.500 (duas mil e quinhentas) UFR-PB, para fornecedor cuja receita 
bruta anual seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) UFR-PB.

Art. 5° A sanção de interdição, fixada em no máximo 30 (trinta) 
dias, será aplicada quando o fornecedor reincidir nas infrações aos artigos 
1° e 2°, inciso III, e §§ 3° e 4°, desta Lei.

Art. 6° Na hipótese de descumprimento da sanção de interdição, ou 
se for verificada nova infração ao disposto nesta Lei, será oficiada a Secre-
taria Estadual da Receita, que deverá proceder à instauração de processo 
para cassação da eficácia da inscrição do fornecedor infrator no cadastro 
de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art. 7° Considera-se reincidência a repetição de infração a quaisquer 
das disposições desta Lei, desde que imposta a penalidade por decisão ad-
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ministrativa irrecorrível.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, 

não se considera a sanção anterior se entre a data da decisão administrati-
va definitiva e a da infração posterior houver decorrido período de tempo 
superior a 5 (cinco) anos.

Art. 8° A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada pelos 
órgãos estaduais de defesa do consumidor e de vigilância sanitária, nos res-
pectivos âmbitos de atribuições, os quais serão responsáveis pela aplicação 
das sanções decorrentes de infrações às normas nela contidas, mediante 
procedimento administrativo, assegurada ampla defesa.

Art. 9° O Poder Executivo realizará ampla campanha educativa nos 
meios de comunicação, para esclarecimento sobre os deveres, proibições e 
sanções impostos por esta Lei.

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 
conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se 
necessário.

Art. 11. O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários 
para a regulamentação da presente Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 
João Pessoa, 29 de dezembro de 2011; 123º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.654, DE 05 DE JANEIRO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO

Dispõe sobre a criação de um programa de assistência 
psicológica para as vítimas de pedofilia no Estado da 
Paraíba e dá providências.

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

Art. 1° Fica disponibilizado a todas as vítimas do crime de pedofilia, 
a assistência Psicológica/Psiquiatra gratuita, a fim de diminuir e amenizar 
os traumas consequentes do crime referido.

Art. 2° A assistência deverá ser fornecida por médicos especialistas 
em Psicologia e/ou Psiquiatria, do quadro funcional da Secretaria de Esta-
do da Saúde, e inclui o fornecimento gratuito de medicamentos, caso seja 
necessário.

Art. 3° Cabe ao Poder Executivo priorizar em caráter de urgência, 
o atendimento referido, bem como proporcionar o atendimento na locali-
dade onde a vítima tem sua residência, nas unidades do Sistema Único de 
Saúde - SUS.

Art. 4° As despesas decorrentes desses atendimentos correrão por 
conta do Poder Executivo.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 05 de janeiro de 2012; 124º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTUNHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.725, DE 29 DE MAIO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO 

Obriga os Hospitais públicos ou particulares a comuni-
carem às Delegacias de Polícias mais próximas, sobre 
os atendimentos de casos de mulheres, crianças e ado-
lescentes vítimas de agressão física realizados em seus 
pronto-socorros.

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

seguinte Lei:
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Art. 1° Ficam os hospitais públicos ou privados obrigados a comu-
nicarem, formalmente, as Delegacias de Polícia mais próximas, quando do 
atendimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressão física 
em seus pronto-socorros no Estado da Paraíba.

Art. 2° Os dados de preenchimento na comunicação formal descrita 
no art. 1º desta Lei deverão contemplar:

I - motivo de atendimento;
II - diagnóstico;
III - descrição detalhada dos sintomas e das lesões;
IV- conduta, incluindo tratamento ministrado e encaminhamentos 

realizados.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 29 de maio de 2012; 124° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.734, DE 04 DE JUNHO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO 

Garante a escolaridade de crianças internadas para tra-
tamento de saúde por tempo indeterminado.

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

seguinte Lei:

Art. 1° Fica garantida à criança e ao adolescente internados para 
tratamento de saúde por tempo indeterminado, o acompanhamento edu-
cacional durante o período de internação.

Art. 2° O acompanhamento educacional referido no art. 1° deverá 
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ser planejado entre o estabelecimento de ensino fundamental ou médio onde 
o paciente esteja regularmente matriculado e as determinações clínicas da 
equipe médica que o atende, a partir dos programas básicos das matérias 
ministradas, a fim de propiciar, no que for possível, o acompanhamento da 
escolaridade de sua faixa etária.

Parágrafo único. Sempre que possível tal atendimento será feito em 
grupos de crianças ou adolescentes, se internadas no mesmo estabelecimento 
de saúde.

Art. 3° O acompanhamento educacional será realizado de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação, em 
convênio com as universidades, podendo ser prestado, conforme caso, por 
estagiários do magistério ou de ensino superior.

Art. 4º A periodicidade e a duração do acompanhamento educacional 
serão realizadas de acordo com os critérios a serem fixados pelo estabeleci-
mento de saúde, consideradas as necessidades, possibilidades e condições 
do paciente, na forma a ser estabelecida pelos profissionais responsáveis 
pelo tratamento.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 04 de junho de 2012; 124° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.775, DE 08 DE JUNHO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

Dispõe sobre a Política de Prevenção ao Tabagismo 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. 1° Fica instituída a Política de Prevenção ao Tabagismo no 

Estado da Paraíba, sendo proibida a venda e a doação a menores de 18 
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anos de todos os produtos derivados do tabaco, conforme estabelece a Lei 
Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 2° Os estabelecimentos comerciais instalados no Estado da 
Paraíba que venderem produtos derivados do tabaco a menores de 18 anos 
estarão sujeitos as seguintes sanções, sem prejuízo das demais penas apli-
cáveis segundo norma vigente:

I - notificação de advertência;
II - multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada em 

dobro em caso de reincidência, cujo valor deverá ser reajustado anualmente 
pelo índice de variação do INPC - Índice Geral de Preços ao Consumidor.

§ 1° Aplica-se o disposto no caput do art. 2º a todos os bares, restauran-
tes, bancas de jornais e revistas, mercados, supermercados, hipermercados, 
padarias, lojas de conveniência, casas noturnas, lanchonetes e qualquer 
outro ponto de venda que comercialize produtos derivados do tabaco no 
âmbito do Estado da Paraíba.

§ 2° Os recursos oriundos da aplicação da multa definida no inciso II 
deste artigo deverão ser destinados a Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Humano, a fim de que promova campanhas e programas de conscientização 
de jovens sobre os riscos do consumo de drogas.

Art. 2° É proibida a propaganda através de cartazes, pôsteres e painéis 
de cigarros e assemelhados nos pontos de venda, ressalvados a exposição 
do produto nos termos da Lei Federal n° 12.546/2011.

Parágrafo único. É obrigatória a afixação de materiais que informem 
sobre as Leis Federais nºs 10.702/03 e 8.069/90 que dispõe sobre as res-
trições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros próximo à exposição 
dos mesmos, sempre em locais de ampla visibilidade.

Art. 3º É proibida a venda de cigarros abaixo do preço mínimo es-
tipulado pelo Governo Federal, sendo obrigatória a afixação da tabela de 
preços em local de ampla visibilidade.

 Art. 4° Fica proibida a venda de cigarros com sabor infantil, no 
âmbito do Estado da Paraíba. 

 § 1º Para os fins do caput deste artigo, entende-se como cigarros 
de sabor infantil os charutos, cachimbos, cigarros, cigarrilhas e qualquer 
outro produto fumígero derivado ou não do tabaco, com sabores predomi-
nantemente de frutas vermelhas (morango, cereja, amora, uva, baunilha e 
chocolate), que disfarçam o sabor original do cigarro destinado a adultos.

 § 2º O descumprimento da proibição contida no caput do art. 4° 
sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
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 I - notificação de advertência;
 II - multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada em 

dobro em caso de reincidência, cujo valor deverá ser reajustado anualmente 
pelo índice de variação do INPC - Índice Geral de Preços ao Consumidor,

 III - fechamento do estabelecimento por vinte e quatro horas;
 IV - cassação da licença de funcionamento.

Art. 5° O Poder Executivo Estadual deverá adotar as medidas neces-
sárias para fiscalização e devido cumprimento das normas contidas nesta Lei.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 08 de junho de 2012; 124º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.789, DE 08 DE JUNHO DE 2012.

AUTORIA: DEPUTADO GENIVAL MATIAS

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria 
pelos parques de diversões e estabelecimentos congêneres 
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 parques de diversões e estabelecimentos congêneres ficam 
obrigados a fazer realizar vistoria em seus equipamentos por profissionais ou 
empresas habilitadas junto ao respectivo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA-PB.

Art. 2° O funcionamento dos parques de diversões e estabelecimentos 
congêneres dependerá, obrigatoriamente, da obtenção de Laudo Técnico 
que comprove perfeitas condições:

I - de montagem e funcionamento dos equipamentos, conforme as 
especificações do fabricante;

II - de segurança para o público a que se destinar, com classificação 
de faixa etária. 
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Parágrafo único. O laudo técnico a que se refere o caput deste artigo 
deverá:

a) ser emitido por profissional legalmente habilitado no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-PB - respectivo;

b) ser precedido de Anotação de Responsabilidade Técnica registrada 
no Crea-PB;

e) terá validade máxima de 1 (um) ano.

Art. 3° Os parques de diversões e estabelecimentos congêneres que 
descumprirem esta Lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de 1.000 UFIR/PB (mil Unidades Fiscais do 

Estado da Paraíba), cobrada em dobro em caso de reincidência.
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo, 

nas ocorrências subsequentes, e suspensão temporária das atividades do 
infrator pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 

Pessoa, 08 de junho de 2012; 124º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.818, DE 06 DE JULHO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Estabelece a obrigatoriedade de envio de informações 
referentes à Criança e ao Adolescente abrigado nas enti-
dades de acolhimento familiar e institucional, no âmbito 
do Estado da Paraíba.

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

seguinte Lei:

Art. 1º Torna obrigatório no âmbito do Estado da Paraíba que as 
entidades de acolhimento familiar e institucional enviem as informações 
referentes às crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, para 
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o cadastro do Plano Individual de Atendimento – PIA, de acordo com as 
necessidades e a história de vida de cada adolescente.

§ 1º As informações serão inseridas, por meio eletrônico, automati-
camente, ao ingresso da criança ou adolescente no regime de acolhimento, 
devendo ser atualizadas, imediatamente, sempre que houver mudança 
envolvendo a situação da criança ou de sua família, da entidade ou, ainda, 
for adotada qualquer providência pelos órgãos de proteção.

 § 2º Fica determinado o envio, aos cadastros mencionados no caput, 
dos relatórios e de fotos e outros documentos referentes às crianças e ado-
lescentes acolhidos, através de meio eletrônico, possibilitando a agilidade 
na garantia do direito fundamental da convivência familiar.

Art. 2º O descumprimento do estabelecido sujeitará o infrator às 
sanções estabelecidas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com as alte-
rações introduzidas pela Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 

Pessoa, 06 de julho de 2012; 124° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.819, DE 06 DE JULHO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADA OLENKA MARANHÃO

Determina a disponibilização e manutenção de exempla-
res da Constituição Federal e da Constituição Estadual, 
atualizados, nos acervos das bibliotecas e das unidades 
escolares e instituições de ensino público e privado do 
Estado da Paraíba. 

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

seguinte Lei:

Art.1º Ficam as escolas estaduais da rede de ensino público e par-
ticular obrigadas a disponibilizar e manter, atualizados, exemplares das 
Constituições Federal e Estadual nos acervos de suas bibliotecas, bem como 
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nas secretarias escolares.
Parágrafo único. Os exemplares das Constituições Federal e Estadual 

serão substituídos anualmente, salvo se não forem alteradas as disposições 
constitucionais.

 
Art. 2º Os exemplares deverão ser colocados à disposição de alunos, 

professores e demais usuários para consulta e empréstimo. 

Art. 3° O Poder Público disciplinará a forma e o prazo para emprés-
timo dos exemplares.

 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão à 

conta das dotações consignadas no orçamento vigente.

Art. 5º A disponibilização dos exemplares será divulgada por meio 
de aviso, afixado em local de fácil visibilidade, na unidade escolar contendo 
a seguinte informação:

“Este colégio possui
Constituição Federal e Constituição Estadual
Disponível para consulta e empréstimo
LEI Nº..................”

Art. 6º O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo 
de 180(cento e oitenta) dias, estabelecendo as normas necessárias ao seu 
cumprimento.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 06 de julho de 2012; 124° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.837, DE 06 DE JULHO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADO JOÃO HENRIQUE

Dispõe sobre a exibição de filme publicitário de adver-
tência contra a pedofilia e ao abuso e a exploração sexual 
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de crianças e adolescentes antes das sessões dos cinemas 
do Estado.

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

seguinte Lei:

Art. 1° Torna obrigatória a exibição de filmes publicitários de adver-
tência contra a pedofilia e a prática do abuso e exploração sexual de crianças 
e adolescentes, antes das sessões dos cinemas de todo o Estado.

Art. 2° Os filmes publicitários deverão mencionar o serviço executado 
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - Disque 
100, disponibilizado para recebimento de denúncias de transgressões aos 
direitos da criança e adolescente.

Art. 3° O descumprimento do previsto nesta Lei sujeitará o infrator 
no pagamento de multa no valor de 5 (cinco) salários mínimos e, em caso de 
reincidência na suspensão do alvará de funcionamento até o cumprimento 
da presente Lei.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 06 de julho de 2012; 124° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.838 DE 06 DE JULHO DE 2012
AUTORIA: DEPUTADO HERVÁZIO BEZERRA 

Fica proibida a venda de seringas descartáveis por parte 
das farmácias, drogarias, supermercados, clínicas e hospi-
tais, do Estado da Paraíba, a menor de 18 (dezoito) anos. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÌBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida a venda de seringas descartáveis, por parte 
das farmácias, drogarias, supermercados, clínicas e hospitais, do Estado da 
Paraíba, a menor de 18 (dezoito) anos. 

 
Art. 2º A venda do produto que trata esta Lei somente poderá ser 

realizada mediante apresentação de documento oficial com foto que com-
prove a idade do interessado. 

 
Art. 3° O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator a: 
I – advertência por escrito, na primeira constatação. 
II – em sendo reincidente, o comerciante receberá uma multa corres-

pondente a R$1.000,00 (um mil reais).
III - A multa prevista no inciso II deste artigo será atualizada anu-

almente pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acu-
mulado no exercício anterior, sendo que, em caso de extinção deste índice, 
será adotado outro índice criado por Legislação Federal e que reflita a perda 
do poder aquisitivo da moeda.

IV – em sendo reincidente pela segunda vez, o comerciante terá cas-
sado o seu alvará de funcionamento pelo período de 30 (trinta) dias úteis.

 
Art. 4° Caberá ao Poder Executivo regular a presente Lei em todos 

os aspectos necessários para sua efetiva aplicação. 
 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 06 de julho de 2012; 124° da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.863, DE 13 DE JULHO DE 2012.
AUTORIA: DEPUTADO DR. ANÍBAL
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Dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de realização 
de exame médico de aptidão ao esforço físico e sua reno-
vação semestral, por alunos de academias de ginástica, 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faz saber que a Assembleia 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 obrigada a exigência de exames médico de aptidão ao 
esforço físico em todas as academias de ginástica do Estado da Paraíba, que 
deverão exigir, no ato da matrícula, que o aluno apresente o atestado médico 
considerando-o apto ao treinamento físico, o qual deverá ser renovado a 
cada 06 (seis) meses.

§ 1º A efetivação da matrícula ficará condicionada à apresentação do 
atestado médico que autorize a prática de exercícios físicos.

§ 2º O atestado deverá ser anexado à ficha do aluno.
§ 3º No caso de menores de idade no ato da matrícula, os menores 

de idade deverão apresentar, além do exame médico, também a autorização 
de seus pais ou responsáveis para a prática de atividades físicas, por escrito, 
com firma reconhecida.

 
Art. 2º No atestado médico deverá constar, obrigatoriamente, o 

nome completo do médico, com seu número junto ao Conselho Regional 
de Medicina – CRM e eventuais observações relativas às especificidades de 
cada caso concreto.

 
Art. 3º Na hipótese de descumprimento do disposto nesta Lei ficará 

o proprietário ou empreendedor do local sujeito à imposição das seguintes 
penalidades:

I - advertência;
II – 1ª reincidência, multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais);
III - em caso de 2ª reincidência, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais); 
IV - em caso de 3ª reincidência, suspensão do alvará de funciona-

mento por 60 (sessenta) dias;
V - cassação do alvará de funcionamento, no caso de 4ª reincidência 

nessa infração.
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Parágrafo único. A multa de que trata este artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, 
será adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda 
do poder aquisitivo da moeda.

 
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 

de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”; em João Pessoa, 13 de julho de 2012.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 9.877 DE 29 DE AGOSTO DE 2012

AUTORIA: DEPUTADO GERVÁSIO MAIA

Altera e inclui dispositivos da Lei nº 9.669/2012.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA: 

Faz saber que a Assembleia 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.R1º Esta Lei altera e inclui dispositivos na Lei n° 9.669/2012, 
que regulamenta a meia entrada no Estado da Paraíba.

Art. 2° O caput do art. 1° da Lei n° 9.669/2012, passa a ter a seguinte 
redação:

“Art. 1° Esta Lei regulamenta a meia entrada e a condição de bene-
ficiário para fins de aquisição do benefício daquela no Estado da Paraíba.”

Art. 3° O caput do art. 2° da Lei n° 9.669/2012, passa a ter a seguinte 
redação:

“Art. 2° A meia entrada é o direito que tem o estudante ou cidadão 
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a pagar apenas a metade do preço apresentado, em quaisquer das modali-
dades praticadas, para a aquisição de entrada, ingresso, convite, passagem, 
ticket ou similar, nas casas de espetáculos em geral, shows, cinemas, teatros, 
circos, rodeios, vaquejadas, exposições, museus, festas folclóricas, parques, 
zoológicos, transportes públicos, estabelecimentos comerciais que realizem 
eventos festivos de quaisquer natureza, campos de futebol e congêneres que 
realizem eventos esportivos, de diversão, de lazer, transporte e culturais.”

Art. 4° Fica o art. 2° da Lei n° 9.669/2012, acrescido do seguinte 
parágrafo:

 “§ 3° Para fins de aquisição desta Lei serão considerados beneficiários 
todos aqueles que se enquadrarem nas situações previstas no seu art. 3°.”

Art. 5° O caput do art. 3º da Lei n° 9.669/2012, passa a ter a seguinte 
redação:

“Art.r3° Para os efeitos desta Lei serão considerados beneficiários 
aqueles que se encontrarem nas seguintes situações:”

Art. 6° Fica modificado o inciso III do art. 3° da Lei n° 9.669/2012, 
que passa a ter a seguinte redação:

 “III - alunos regularmente matriculados em cursos de extensão ou 
preparatórios de quaisquer natureza, superiores a 6 (seis) meses, Especiali-
zação, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado;”

Art. 7° O art. 4° da Lei n° 9.669/2012 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4° São as seguintes as formas de se demonstrar a condição de 

beneficiário para a aquisição da meia entrada disposta no art. 2° desta Lei:
I - apresentação de documento de identificação com foto válido em 

território Nacional nos casos dos incisos I e IV do art. 3°.
II - apresentação de comprovante de matrícula do ano em curso, 

juntamente com documento de identificação com foto válido em território 
Nacional, nos casos dos incisos II e III do art. 3°.

III - apresentação de Carteira de Estudante válida no Estado da Pa-
raíba ou Carteira de Estudante com Certificação Digital, conforme modelo 
único estadualmente padronizado, nos termos do ICP - Brasil (Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira).”

Art. 8° O art. 7° da Lei nº 9.669/2012 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 7° O PROCON Estadual e Municipal será o responsável pela 

fiscalização do cumprimento desta Lei e pela aplicação das penalidades 
dispostas no artigo anterior.
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§ 1° O PRONCON Municipal, onde existir, também será competente 
pela fiscalização e fiel cumprimento desta Lei.

§ 2° Os recursos arrecadados com as multas aplicadas em decorrên-
cia do não cumprimento desta Lei serão destinados ao Fundo Estadual de 
Defesa dos Direitos do Consumidor.”

Art. 9º Fica acrescido o art. 9°-A à Lei nº 9.669/2012, que terá a 
seguinte redação:

“Art. 9°-A As empresas ou pessoas físicas que promovam, executem 
ou realizem espetáculos em geral, shows, cinemas, teatros, circos, rodeios, 
vaquejadas, exposições, museus, festas folclóricas, parques, zoológicos, 
transportes públicos, eventos festivos de quaisquer natureza, campos de 
futebol e congêneres que realizem eventos esportivos, de diversão, de lazer, 
transporte e culturais, ficam obrigadas a expor o texto do Anexo Único 
desta Lei, com fonte Times New Roman, tamanho 20, no local de venda 
da entrada, ingresso, convite, passagem, ticket ou similar, de forma visível 
e acessível a todos os cidadãos.”

Art. 10. Esta Lei entra em vigor ria data da sua publicação.
 
Art. 11. Revogam-se todos os dispositivos em contrário.
 
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 29 de agosto de 
2012.

RICARDO MARCELO
Presidente

ANEXO ÚNICO

LEI DA MEIA ENTRADA

Beneficiário:

Crianças com até 12 anos;
Estudantes regularmente matriculados;

Idosos acima de 60 anos.

Formas de aquisição do benefício:

Apresentação de documento de identidade válido em território na-
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cional, para as crianças e os idosos;
 Carteira de Estudante ou comprovante de matrícula para os estu-

dantes regularmente matriculados.

O NÃO CUMPRIMENTO SUJEITA ESTE ESTABELECIMENTO 
À MULTA DE ATÉ R$ 50.000,00

DENUNCIE AO PROCON E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 9.957, DE 11 DE JANEIRO DE 2013.
AUTORIA: DEPUTADA EVA GOUVEIA

Dispõe sobre a oferta de merenda escolar diferenciada 
para alunos das escolas públicas do Estado da Paraíba 
portadores do diabetes.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
 Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1° Fica instituída a obrigatoriedade das escolas públicas da rede 

estadual de ensino de oferecer merenda escolar diferenciada, orientada por 
nutricionista e/ou endocrinologista, para crianças e adolescentes portadores 
do diabetes.

Art. 2° Fica ainda instituída a exigência de informações no ato da 
matrícula, transferência ou qualquer outra forma de ingresso na escola, de 
alunos portadores do diabetes ou de qualquer outra doença que exija atenção 
especial quanto à sua alimentação

Art. 3° Os pais ou responsáveis pelos alunos portadores deverão com-
partilhar com a escola, informações específicas sobre a rotina prescrita pelo 
médico para a criança e/ou adolescente portador do diabetes ou qualquer 
outra doença que exija atenção especial quanto à sua alimentação.

Art. 4° A escola fica obrigada ainda a orientar/treinar seus profes-
sores quanto a:

I - liberar a criança diabética para ir ao banheiro, sempre que este 
relatar a necessidade de fazê-lo;

II - incentivar o automonitoramento;
III - prestar auxílio na aplicação da insulina ou outro medicamento, 
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devidamente prescrito e orientado pelos pais ou responsáveis, caso necessário;
IV - observar e acompanhar o plano alimentar e o horário correto 

para a realização do lanche ou refeição;

Art. 5º A escola que possuir em seu corpo discente criança e/ou 
adolescente portador do diabetes, deverá incluir em seu currículo escolar 
informações sobre a doença, sua relação com a obesidade e desta com a 
má alimentação, como forma de evitar o preconceito contra os portadores 
da doença pela ausência de informações.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, em João 
Pessoa, 11 de janeiro de 2013; 125º da Proclamação da Republica.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––
RESOLUÇÃO Nº 469, DE 28/11/1991
Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Legislativa da Paraíba. 
(Comissão de Direitos Humanos e Minorias) 
* Redação do “caput” do Inciso IV do Art. 544/1995, alterada pela Reso-
lução nº 1.240/2007.

RESOLUÇÃO Nº 574, DE 18/06/1997
Disciplina o acesso a visitas de turmas escolares na Assembléia Legislativa 
e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO Nº 646, DE 16/12/1999
Institui o Parlamento Mirim e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO Nº 1.049, DE 11/10/2005
Cria o Diploma Criança Cidadã e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO Nº 1.054, DE 18/10/2005
Cria nas Dependências da Assembléia Legislativa da Paraíba um espaço 
permanente para aposição de placa contendo o nome dos Deputados Mirins.

RESOLUÇÃO Nº 1.071, DE 15/12/2005
Institui o Parlamento Mirim no âmbito da Assembléia Legislativa, abran-
gendo as regiões Geo-Administrativa do Estado, altera a Resolução 646/99, 
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e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 1.133, DE 13/06/2006
Institui o Calendário de Eventos da Assembléia Legislativa, e dá outras 
providências.

RESOLUÇÃO N° 1.176, DE 19/12/2006
Institui o “Parlamento Jovem”, no âmbito da Assembléia Legislativa, e dá 
outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 1.515, DE 05/05/2010
Institui, no âmbito da Assembleia Legislativa, a Semana de Educação 
Constitucional e Cidadania e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 574, DE 18 DE JUNHO DE 1997.

Disciplina o acesso a visitas de turmas escolares na As-
sembléia Legislativa, e dá outras providências.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RESOLVE:

Art. 1º O acesso de turmas escolares nas dependências da Assem-
bléia Legislativa, somente serão aceitas, mediante a condição de estarem 
devidamente fardados e pertencerem a escolas de ensino público ou privado.

Art. 2º As visitas das turmas escolares serão precedidas de ofício 
endereçada a Casa, certificando o dia e a hora como também as pessoas 
responsáveis pelos alunos.

Art. 3º Quando a visita for de caráter explicativo do funcionamento 
do Poder Legislativo, os alunos serão acomodados no plenário, e terão a 
participação de um técnico da Casa, que fará esplanações a respeito da sua 
respectiva competência, que usará uma linguagem simples para um melhor 
entendimento dos alunos.

Art. 4º Ato da Mesa, determinará outras medidas necessárias ao fiel 
cumprimento desta Lei.
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 18 de junho 
de 1997.

INALDO LEITÃO
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO Nº 646, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1999.

Institui o Parlamento Mirim e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-

TADO 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 na Sessão Ordinária do dia 16 de dezembro de 1999, 
e ele Promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica instituído o projeto Parlamento Mirim no âmbito da 
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba.

Art. 2º O projeto de que trata o artigo anterior se destina a alunos 
das redes públicas e privadas de ensino secundário de João Pessoa.

Art. 3º O Parlamento Mirim será parte integrante das programações 
alusivas a Semana da Criança, realizado anualmente durante o mês de 
outubro.

Art. 4º A Mesa da Assembléia baixará Regulamento Interno es-
pecífico que regerá o programa e a ela compete a efetivação, realização, 
supervisão e controle do projeto.

 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 16 de dezembro 
de 1999.

NOMINANDO DINIZ
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO N° 1.049, 
DE 11 DE OUTUBRO DE 2005.

Cria o Diploma “Criança Cidadã” e dá outras providên-
cias.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO 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 11 de outubro de 2005, 
e ele Promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1° Fica criado pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba 
o Diploma Criança Cidadã.

Art. 2° O diploma agraciará 36 (trinta e seis) parlamentares mirins 
que estão concluindo o mandato e outras crianças que participam de alguma 
outra atividade semelhante ou congênere.

Art. 3° A diplomação ocorrerá durante Sessão Especial convocada, 
sempre no final do mandato dos parlamentares mirins.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
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RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 11 de outubro de 2005.

RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO N° 1.054, 
DE 18 DE OUTUBRO DE 2005.

Cria nas dependências da Assembléia Legislativa da 
Paraíba um espaço permanente para aposição de placa 
contendo o nome dos Deputados Mirins. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO 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 18 de outubro de 2005, 
e ele Promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1° Fica destinado um espaço permanente nas dependências 
da Assembléia Legislativa para aposição de placa contendo o nome dos 
Deputados Mirins de cada Legislatura.

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

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 18 de outubro de 2005.

RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO N° 1.071, 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005.

Institui o Parlamento Mirim no âmbito da Assembléia 
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Legislativa, abrangendo as regiões geo-administrativas 
do Estado, altera a Resolução n° 646/99 e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO 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 15 de dezembro de 2005, 
e ele Promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1° Fica instituído o Parlamento Mirim, no âmbito da Assembléia 
Legislativa, abrangendo as 12 (doze) regiões geo-administrativas do Estado, 
composto por 36 (trinta e seis) deputados com seus respectivos suplentes. 

§ 1° - Os parlamentares mirins terão no máximo 14 (quatorze) anos 
de idade, eleitos dentre estudantes das sextas às oitavas séries do Ensino 
Fundamental regular dos estabelecimentos públicos e privados.

§ 2° - Para efeito do disposto no “caput” deste Artigo, são considera-
dos sede das regiões geo-administrativas do Estado, os Municípios de João 
Pessoa, Guarabira, Campina Grande, Cuité, Monteiro, Patos, Itaporanga, 
Catolé do Rocha,Cajazeiras, Sousa, Princesa Isabel,e Itabaiana.

§ 3° - O objetivo do Parlamento Mirim é a vivência do processo 
democrático através da participação dos estudantes em Sessões Plenárias e 
jornadas parlamentares na Assembléia Legislativa.

§ 4° - O mandato será de 1 (um) ano, iniciando-se no dia 31 de outu-
bro, data da diplomação e posse dos deputados mirins, encerrando-se em 
30 de outubro do ano subseqüente.

Art. 2° Ato da Mesa procederá a regulamentação do Parlamento 
Mirim que fará parte integrante da presente Resolução.

Art. 3° Fica a Mesa Diretora autorizada a ampliar a interatividade do 
Poder Legislativo com as Escolas, envolvendo os estudantes do ensino médio 
e universitário, definindo critérios da participação dos estabelecimentos de 
ensino e processo da escolha através de regulamento específico.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
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PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 15 de dezembro 
de 2005.

RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO N° 1.133, DE 13 DE JUNHO DE 
2006.

Institui o Calendário de Eventos da Assembléia Legis-
lativa, e dá outras providências.

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-

TADO 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 13 de junho de 2006, e 
ele Promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1° Fica criado, no âmbito da Assembléia Legislativa, o Calen-
dário Institucional de Eventos composto das seguintes manifestações:

I - Semana da Qualidade Total;
II - Semana do Livro e da Biblioteca;
III - Semana da Saúde;
IV - Semana do Parlamento Mirim;
V - Festival de Arte e Cultura;
VI - Encontro Anual de Corais;
VII - Auto do Natal pelo Coral “Maestro Pedro Santos”
VIII - Exposição dos Trabalhos Artesanais do Clube “Novo Alvorecer”;
IX - Seminário de Estudos Legislativos 
X - Simpósio Sobre Direito Parlamentar.

Art. 2° Ato da Mesa adotará todas as providências necessárias para 
regulamentar a presente Resolução, definindo datas, parcerias e coordenação 
com vistas à sua concretização.

Art. 3° As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por 
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conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento do 
Poder Legislativo.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 13 de junho de 2006.

RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO Nº 1.517, DE 05 DE MAIO DE 2012.

Institui, no âmbito da Assembleia Legislativa, a Semana 
de Educação Constitucional e Cidadania e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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 na 1ª Sessão Extraordinária do dia 04 de maio de 2010, o Projeto 
de Resolução nº 129/2010 de autoria da Deputada Assis Quintans, e ele 
promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º Inclui no Calendário Institucional de Eventos da Assembleia 
Legislativa,a Semana de Educação Constitucional e Cidadania, destinada 
a proceder a mais ampla e didática divulgação das Constituições Federal e 
Estadual e dos direitos assegurados à cidadania.

Parágrafo único. A Semana de Educação Constitucional e Cidadania 
será realizado na semana em que constar o dia 5 de outubro, data da promul-
gação das Cartas Magnas do Brasil e da Paraíba e deverá abranger também, 
o conhecimento das leis complementares, ordinárias e demais instrumentos 
normativos que se destinem à proteção e à defesa dos direitos do cidadão.

Art. 2º A implementação da presente Resolução atenderá as diretrizes 
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traçadas pela Mesa Diretora, tendo na coordenação a Secretaria Legislati-
va que desenvolverá sua ações junto à Escola do Legislativo, à Divisão de 
Cidadania, à Ouvidoria e demais órgãos vinculados ao respectivo campo-
-temático.

Parágrafo único. A Semana de Educação Constitucional e Cidadania 
destinar-se-á aos servidores da Assembléia Legislativa e seus dependentes, 
aos agentes públicos, às comunidades e organizações interessadas e aos estu-
dantes de quaisquer níveis das escolas públicas e privadas do nosso Estado.

 
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo.

Art. 4º A Mesa Diretora expedirá as normas regulamentadoras que 
se fizerem necessárias ao cumprimento da presente Resolução.

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA,“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 05 de maio de 2010.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––
RESOLUÇÃO N° 1.176, 

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.

Institui o “Parlamento Jovem”, no âmbito da Assembléia 
Legislativa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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 19 de dezembro de 2006, o Projeto 
de Resolução nº 204/2006 de autoria da Mesa Diretora da Assembléia 
Legislativa e ele Promulga a seguinte:

RESOLUÇAO

Art. 1° Fica instituído o Parlamento Jovem, no âmbito da Assembleia 
Legislativa, abrangendo as 12 (doze) regiões geo-administrativas, composto 
por 36 (trinta e seis) deputados, e seus respectivos suplentes, com mandato 
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de 01 (um) ano.

Art. 2° O Parlamento Jovem Paraibano tem a finalidade de possi-
bilitar aos alunos das escolas públicas e privadas a vivência do processo 
democrático mediante a sua integração em audiências públicas, sessões 
plenárias, jornadas parlamentares e outras atividades afins, proporcionando 
aos estudantes um espaço para reflexão sobre o papel do Poder Legislativo 
e a importância da participação política.

§ 1º - O exercício do mandato terá caráter instrutivo e ocorrerá 
anualmente, com início e término definido pela Comissão Diretora da 
Assembleia Legislativa.

§ 2º - O Parlamento Jovem será constituído por alunos do 2º ano do 
ensino médio, devidamente matriculados e em idade escolar.

Art. 3° A Legislatura terá a duração de 01 (um) ano, verificando-se 
o seu início com a diplomação, seguida da posse dos deputados, eleição 
da Mesa, indicação das lideranças dos Partidos Temáticos e formação das 
Comissões.

Art. 4° Os candidatos ao Parlamento Jovem deverão ser eleitos, 
mediante sufrágio direto e secreto, e deverão escolher no ato de sua inscri-
ção 01 (um) entre os 12 (doze) Partidos Temáticos: Agricultura, Defesa do 
Consumidor, Direitos Humanos, Cultura, Esporte, Habitação, Juventude, 
Saúde, Natureza, Educação, Emprego e Segurança Pública.

Art. 5° As proposições deverão ser apresentadas obedecendo aos 
seguintes aspectos:

I – Respeito à Técnica Legislativa, conforme instrução a ser apresen-
tada em manual elaborado pela Coordenação do Programa;

II – Correção gramatical, concisão e clareza;
III – Pertinência em relação ao campo temático do Partido;
IV – Originalidade;
V – Exeqüibilidade e
VI – Nível de abrangência e aplicabilidade.

Art. 6° A Comissão Diretora da Assembleia Legislativa, mediante 
Ato, normatizará a execução do Parlamento Jovem, disciplinando:

I – o processo de seleção das escolas públicas e privadas e a eleição 
dos jovens parlamentares;

II – o Regimento Interno e o Código de Ética e Decoro Parlamentar;
III – o cronograma de suas atividades e
IV – a realização das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes 
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e especiais, inclusive itinerantes e as reuniões ou audiências públicas das 
Comissões. 

Art. 7° O Parlamento Jovem Paraibano será gerenciado de forma 
multisetorial pela Secretaria Legislativa e suas unidades de trabalho, Esco-
la do Legislativo, Divisão de Cidadania e Programa de Qualidade Total, 
mediante Ato da Mesa.

Art. 8° Os procedimentos regimentais do Parlamento Jovem Parai-
bano devem ser observados tanto no trâmite das proposições, quanto à sua 
iniciativa, publicação, discussão e votação nas Comissões e em Plenário e 
expedição da Proposta de Sugestão Legislativa (PSL).

Parágrafo único. A proposição aprovada será encaminhada à Comis-
são Permanente de Legislação Participativa e demais comissões ou organis-
mos colegiados da Assembleia Legislativa, consoante o seu campo temático.

Art. 9° A Mesa da Assembleia Legislativa, objetivando assegurar o 
melhor desempenho do Parlamento Jovem Paraibano garantirá o assesso-
ramento técnico compatível com as suas ações no decorrer da Legislatura, 
podendo firmar convênios e parcerias com órgãos públicos ou entidades 
privadas, em especial, formalizando a conexão com as Universidades.

Art. 10 As despesas decorrentes da presente Resolução correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias consignadas para o Poder Le-
gislativo.

Art. 11 Aplica-se aos casos omissos nesta Resolução e no Regula-
mento Interno do Parlamento Jovem Paraibano, o Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, podendo a Mesa expedir instruções normativas.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 19 de dezembro 
de 2006.
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RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA
Presidente

––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO Nº 1.515/2010

Institui, no âmbito da Assembleia Legislativa, a Semana 
de Educação Constitucional e Cidadania e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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 na 1ª Sessão Extraordinária do dia 04 de maio de 2010, o Projeto 
de Resolução nº 129/2010 de autoria da Deputada Assis Quintans, e ele 
promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º Inclui no Calendário Institucional de Eventos da Assembleia 
Legislativa, a Semana de Educação Constitucional e Cidadania, destinada 
a proceder a mais ampla e didática divulgação das Constituições Federal e 
Estadual e dos direitos assegurados à cidadania.

Parágrafo único. A Semana de Educação Constitucional e Cidadania 
será realizado na semana em que constar o dia 5 de outubro, data da promul-
gação das Cartas Magnas do Brasil e da Paraíba e deverá abranger também, 
o conhecimento das leis complementares, ordinárias e demais instrumentos 
normativos que se destinem à proteção e à defesa dos direitos do cidadão.

Art. 2º A implementação da presente Resolução atenderá as diretrizes 
traçadas pela Mesa Diretora, tendo na coordenação a Secretaria Legislati-
va que desenvolverá sua ações junto à Escola do Legislativo, à Divisão de 
Cidadania, à Ouvidoria e demais órgãos vinculados ao respectivo campo-
-temático.

Parágrafo único. A Semana de Educação Constitucional e Cidadania 
destinar-se-á aos servidores da Assembléia Legislativa e seus dependentes, 
aos agentes públicos, às comunidades e organizações interessadas e aos estu-
dantes de quaisquer níveis das escolas públicas e privadas do nosso Estado.

 
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por 
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conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo.

Art. 4º A Mesa Diretora expedirá as normas regulamentadoras que 
se fizerem necessárias ao cumprimento da presente Resolução.

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

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 05 de maio de 2010.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

REGIMENTO INTERNO

RESOLUÇÃO Nº 1.578, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012

Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Le-
gislativa. 

TÍTULO IV
Dos Órgãos da Assembleia

CAPÍTULO IV
Das Comissões

Seção II
Das Comissões Permanentes
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Subseção II
Das Matérias ou Atividades de 

Competência das Comissões

Art. 31. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos 
campos temáticos ou áreas de atividade:

VII - Comissão de Direitos Humanos e Minorias:
a) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a 

ameaça ou violação de direitos humanos;
b) fiscalização e acompanhamento de programas governamentais 

relativos à proteção dos direitos humanos;
c) colaboração com entidades não governamentais, nacionais, esta-

duais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos;
d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
e) relações de consumo e defesa do consumidor;
f) interesses difusos;
g) política de assistência ao menor e ao adolescente;
h) fiscalização dos serviços públicos de proteção à criança e ao adolescente;
i) meios de comunicação social e liberdade de imprensa;
j) política de assistência social;
l) minorias;
m) trabalho e relações trabalhistas;
n) direito difuso;
o) direitos de igualdade entre homens e mulheres.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATO DO PRESIDENTE Nº 52/2011
 
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLEIA LEGIS-

LATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Resolução nº 469, de 28 de novembro de 1991 (Regimento Inter-
no), c/c a Resolução nº 1.206/06, que regulamenta a criação das Frentes 
Parlamentares, e ainda,

CONSIDERANDO, a aprovação do Requerimento nº 443/11, de 
autoria do Deputado Frei Anastácio, subscrito por mais 05 (cinco) parla-
mentares.

R E S O L V E

Constituir a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Crianças 
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e dos Adolescentes no âmbito da Assembléia Legislativa, composta dos 
Deputados in fine assinalados, sob a Presidência do Deputado, autor da 
proposição.

Dep. Frei Anastácio – Presidente
Dep. Vituriano de Abreu 
Dep. Luciano Cartaxo 
Dep. Raniery Paulino 
Dep. Guilherme Almeida 
Dep. Dr. Aníbal

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 30 de março de 2011.

EDMILSON SOARES 
Presidente em Exercício

––––– • • • • • –––––

ATO DO PRESIDENTE Nº 80 /2011
 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução 
nº 469, de 28 de novembro de 1991 (Regimento Interno), c/c a Resolução 
nº 1206/06, que regulamenta a criação das Frentes Parlamentares, e ainda,

CONSIDERANDO, a aprovação do Requerimento nº 1.167/2011, 
de autoria do Deputado Raniery Paulino, subscrito por mais 06 (seis) par-
lamentares.

R E S O L V E

Constituir a Frente Parlamentar de Defesa das Políticas Públicas para 
a Juventude, no âmbito da Assembléia Legislativa, composta dos Deputados 
in fine assinalados, sob a Presidência do Deputado autor da proposição.

Dep. Raniery Paulino – Presidente 
Dep. Frei Anastácio
Dep. Hervázio Bezerra 
Dep. Olenka Maranhão
Dep. Edmilson Soares 
Dep. Anísio Maia
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Dep. Antônio Mineral 

 PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, João Pessoa, 15 de junho de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

ATO DO PRESIDENTE Nº 131/2011

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução 
nº 469, de 28 de novembro de 1991 (Regimento Interno), c/c a Resolução 
nº 1206/06, que regulamenta a criação das Frentes Parlamentares, e ainda,

CONSIDERANDO, a aprovação do Requerimento nº 2.577/2011, 
de autoria da Deputada Gilma Germano, subscrito por mais 05 (cinco) 
parlamentares.

R E S O L V E

Constituir a Frente Parlamentar em Defesa da Adoção de Crianças 
e Adolescentes – Pró-Adoção na Assembléia Legislativa, composta dos 
Deputados in fine assinalados, sob a Presidência da Deputada autora da 
proposição.

Dep. Gilma Germano – Presidente 
Dep. Toinho do Sopão
Dep. Léa Toscano 
Dep. João Gonçalves
Dep. Adriano Galdino 
Dep. Anísio Maia

 PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PA-
RAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 07 de dezembro de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––
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ATO DO PRESIDENTE Nº 93/2011

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução 
nº 469, de 28 de novembro de 1991 (Regimento Interno), c/c a Resolução 
nº 1.206/06, que regulamenta a criação das Frentes Parlamentares, e ainda,

CONSIDERANDO, a aprovação do Requerimento nº 1.595/2011, 
de autoria do Deputado Janduhy Carneiro, subscrito por mais 09 (nove) 
parlamentares.

R E S O L V E

Constituir a Frente Parlamentar de Políticas para Combater as Dro-
gas, no âmbito da Assembléia Legislativa, composta dos Deputados in fine 
assinalados, sob a Presidência do Deputado autor da proposição.

Dep. Junduhy Carneiro – Presidente 
Dep. Raniery Paulino 
Dep. Trócolli Júnior 
Dep. Edmilson Soares 
Dep. Guilherme Almeida 
Dep. Gilma Germano 
Dep. Antonio Mineral 
Dep. Eva Gouveia 
Dep. Luciano Cartaxo 
Dep. André Gadelha 

 PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA,“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 18 de agosto de 2011.

RICARDO MARCELO
Presidente

––––– • • • • • –––––

ATO DA MESA Nº 071/2012

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
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PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução nº 469, de 
28 de novembro de 1991 (Regimento Interno);

Considerando o que dispõe a Resolução Nº 646, de 16 de dezembro 
de 1999 c/c a Resolução Nº 1071, de 15 de dezembro de 2005 que institui o 
“PARLAMENTO MIRIM”, no âmbito da Assembléia Legislativa, abran-
gendo as regiões geo-administrativas do Estado da Paraíba;

Considerando que o objetivo do “PARLAMENTO MIRIM” é a 
vivência do processo democrático através da participação dos estudantes 
do ensino fundamental em sessões plenárias e jornadas parlamentares, 
estimulando o exercício da cidadania. 

R E S O L V E
 
Constituir GRUPO DE TRABALHO, composto pelos funcionários 

in fine assinalados, sob a coordenação da Secretaria Legislativa, envolvendo 
unidades de trabalho multisetoriais para planejar e organizar a nova Legis-
latura do Parlamento Mirim – 2012.

COORDENADOR GERAL DO 
PARLAMENTO MIRIM

Félix de Sousa Araújo Sobrinho
Secretário Legislativo
COORDENADORA GERAL ADJUNTA

Sônia Maria Marques de Aguiar
Diretora da Divisão de Cidadania

COORDENADORIA INSTITIUCIONAL

Orlando José Bonfim Filho
Assessor Técnico da Secretaria Legislativa
Cida Lobo
Diretora do Departamento de Cultura e Memória

COORDENADORIA DE ATIVIDADE 
LEGISLATIVA

Francisco de Assis Araújo
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Diretor do Departamento de Acompanhamento e Controle 
do Processo Legislativo

Paulo Rogério de Oliveira
Diretor da Divisão de Assessoria ao Plenário

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO

Maria Helena Toscano Moura de Caldas Barros
Diretora da Escola do Legislativo

Maria de Fátima Luna Lisboa
Diretora da Divisão de Biblioteca

COORDENADORIA DE CULTURA

Maria Betânia Vasconcelos
Departamento de Cultura e Memória

Samara Longo Fernandes
Diretora da Divisão de Cultura

COORDENADORIA DO PROCESSO ELEITORAL

Cândida Maria Araújo da Silveira
Diretora do Departamento de Documentação e Registro
João Batista de Luna
Divisão de Assessoria ao Plenário
Petrucci Augusto Melo do Nascimento
Departamento de Acompanhamento e Controle 
do Processo Legislativo

 PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 18 de maio de 2012.

RICARDO MARCELO
Presidente

BRANCO MENDES
1º Secretário

ARNALDO MONTEIRO
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2º Secretário
––––– • • • • • –––––

DECRETOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 30.392, DE 12/06/2009
Publicado no Diário Oficial de 14/06/2009
Regulamenta a Lei nº 8.765, de 15 de abril de 2009, que autoriza o Governo 
do Estado da Paraíba a criar o Programa Permanente de Conscientização 
sobre o Câncer Infantil.

DECRETO Nº 30.530, DE 14/08/2009
Publicado no Diário Oficial de 30/08/2010
Dispõe sobre o regulamento da Lei 8.768/09 e as condições de funcionamen-
to dos gabinetes de tatuagem e de piercing, fiscalização e vigilância sanitária.

DECRETO N° 30.742, DE 23/09/2009
Publicado no Diário Oficial de 24/09/2009
Institui o Comitê Gestor Estadual do Plano Social do Registro Civil de 
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Nascimento e a Semana Estadual de Mobilização para o Registro Civil de. 
Nascimento, e dá outras providências

DECRETO Nº 31.601, DE 14/09/2010
Publicado no Diário Oficial de 15/09/2010
Regulamenta a Lei 8.859/09, de 30 de junho de 2009, que institui a “Sema-
na de Esclarecimento e Incentivo a Doação de Órgãos”, na Rede Pública 
Escolar Estadual

DECRETO Nº 32.927, DE 04/05/2012
Publicado no Diário Oficial de 06/05/2012
Institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Comissão Intersetorial 
do Sistema de Atendimento Socioeducativo – SINASE. 

DECRETO Nº 32.991, DE 29/05/2012
Publicado no Diário Oficial de 30/05/2012
Regulamenta os artigos 6º e 7º da Lei nº 8.134, de 26 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colocam a disposição, 
mediante locação, computadores e máquinas para acesso à Internet e dá 
outras providências.

DECRETO Nº 30.392, DE 12 DE JUNHO DE 2009.

Regulamenta a Lei n° 8.765, de 15 de abril de 2009, que au-
toriza o Governo do Estado da Paraíba a criar o Programa 
Permanente de Conscientização sobre o Câncer Infantil.

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 na Lei nº 8.765, de 15 de abril de 
2009, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a criar o Programa 
Permanente de Conscientização sobre o Câncer Infantil.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica regulamentado, nos termos deste Decreto, o Programa 
Permanente de Conscientização sobre o Câncer Infantil, que consiste no 
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conjunto de ações e campanhas de conscientização sobre o câncer infantil, 
mediante a distribuição e afixação de impressos, informando a relação de 
sintomas indicativos da possibilidade de ocorrência da doença e a necessi-
dade de avaliação médica.

Art. 2º Os estabelecimentos de ensinos, creches, terminais de trans-
porte coletivo, postos de saúde, veículos utilizados no sistema de transporte 
coletivo, edificações destinadas a sediar serviços públicos nos quais haja 
acesso direto por parte da população, parques e praças públicas, hospitais, 
clínicas e pronto-socorros distribuirão e fixarão impressos descrevendo o 
rol dos sintomas indicativos da possibilidade de ocorrência da doença e o 
alerta de se buscar orientação médica.

Art. 3° Os impressos serão confeccionados na forma de cartazes, 
placas ou adesivos em letras legíveis e em cores que destaquem as informa-
ções sobre a presença dos sintomas e a necessidade de avaliação médica.

Parágrafo único. Os impressos conterão, no mínimo, os dizeres pre-
vistos no art. 3º, Lei Estadual 8.765, de 15.04.2009.

Art. 4º À Secretaria de Estado da Saúde compete adotar as provi-
dências cabíveis com vistas ao integral cumprimento da propagação das 
informações sobre o Câncer Infantil, cabendo-lhe especialmente:

I - providenciar a confecção/aquisição do material informativo a 
ser afixado nos estabelecimentos mencionados no artigo 2° deste decreto, 
verificando, previamente, se há dotação orçamentária própria, ou se há ne-
cessidade de suplementação, na conformidade do artigo 6º, da Lei Estadual 
8.765, de 15.04.2009;

II - providenciar a devida distribuição do material informativo a ser 
confeccionado;

III - coordenar, orientar e fiscalizar o trabalho de divulgação acerca 
do Câncer Infantil, podendo estabelecer parcerias com outros órgãos pú-
blicos e entidades associativas e comunitárias que queiram colaborar nessa 
atividade informativa.

Art. 5º Caberá à Secretaria de Estado da Comunicação viabilizar, 
na mídia em geral, a divulgação das informações sobre o Câncer Infantil, 
verificando, previamente, se há dotação orçamentária própria, ou se há 
necessidade de suplementação, na conformidade do artigo 6º, Lei Estadual 
8.765, de 15.04.2009.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
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PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, em João 
Pessoa, 12 de junho de 2009; 121ª da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 30.530 DE 14 DE AGOSTO DE 2009.

Dispõe sobre o regulamento da Lei 8.768/09 e as condi-
ções de funcionamento dos gabinetes de tatuagem e de 
piercing, fiscalização e vigilância sanitária.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso IV, da Constituição 
do Estado,

 D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos e normas para a rea-
lização de tatuagem e aplicação de piercing no território paraibano.

§ 1º A prática de tatuagem consiste na realização técnica de caráter 
estético, com o objetivo de pigmentar a pele com a introdução intradérmica 
de substâncias corantes, por meio de agulhas ou similares.

§ 2º A prática de aplicação de piercing consiste no emprego de téc-
nicas próprias com o objetivo de fixar adornos, tais como brincos, argolas, 
alfinetes e assemelhados, no corpo humano.

§ 3° Gabinete de tatuagem é o local onde se desenvolve a prática de 
tatuagem ou de aplicação de piercing.

Art. 2º. Os gabinetes de tatuagem profissionais liberais, ou qualquer 
pessoa que aplique tatuagem permanente em outrem, ou a colocação de 
piercing e adornos, tais como brincos, argolas, alfinetes e outros, que per-
furem o corpo humano, ainda que a título não oneroso, ficam obrigados a 
observar as condições de funcionamento fixadas neste Decreto.

Art. 3º. Os gabinetes de tatuagem e de aplicação de piercing sediados 
no Estado da Paraíba, somente poderão funcionar quando devidamente 
autorizados pela Vigilância Sanitária que, depois de atendidas todas as 
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exigências previstas neste Decreto, expedirá o Alvará de Autorização.

Art. 4º. Os estabelecimentos de que trata este Decreto deverão ter:
I – identificação clara e precisa do estabelecimento, de forma que a 

sua finalidade seja facilmente compreendida pelo público;
II – o seu horário de funcionamento afixado em local apropriado 

e visível ao público, bem como o nome do responsável pela execução dos 
procedimentos;

III – ter livro próprio, autenticado na Vigilância Sanitária, contendo:
a) identificação do cliente: nome completo, idade, sexo;
b) endereço completo;
c) data do atendimento das pessoas submetidas à tatuagem e apli-

cação de piercing.
IV – arquivo próprio das autorizações, dos pais ou responsável, para os maio-

res de 16 anos e menores de 18 anos de idade, organizado de tal forma que possa 
ser objeto de rápida verificação por parte das autoridades sanitárias competentes;

V – livro de registro de acidentes, autenticado na Vigilância Sanitária, 
contendo:

a) anotação de acidente, de qualquer natureza que envolva o cliente 
ou o executor de procedimentos;

b) no caso da prática de tatuagem, inclui-se a anotação de reação 
alérgica aguda após o emprego de substância corante, bem como reação 
alérgica tardia comunicada pelo cliente ao responsável pelo estabelecimento;

c) no caso da prática de piercing, inclui-se a anotação de complicações 
que o cliente venha a comunicar ao responsável pelo estabelecimento, tais 
como: infecção localizada, dentre outras;

d) data da ocorrência do acidente.
Art. 5º. Os responsáveis pelos estabelecimentos de que trata este 

Decreto devem fixar cartazes informando a todos os clientes sobre os riscos 
decorrentes da execução dos procedimentos, bem como sobre o Livro de 
Registro de Acidentes em caso de ocorrência de eventuais complicações.

Parágrafo único. Todos os clientes deverão ser informados, antes da 
execução dos procedimentos, sobre as dificuldades técnico científicas que 
podem envolver a posterior remoção de tatuagem.

Art. 6º. No que se refere à estrutura física, os gabinetes de tatuagem 
e de piercing deverão ser dotados de:

I – interligação com os sistemas públicos de abastecimento de água 
potável e de esgoto sanitário;

II – ambiente para realização de procedimentos inerentes à prática 
de tatuagem e de piercing, com dimensão mínima de 6 metros quadrados 
e largura mínima de 2,5 metros lineares;
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III – piso e paredes revestidos de material liso, impermeável e lavável;
IV – pia com bancada e água corrente.

Art. 7º. É proibido o funcionamento de gabinetes de tatuagem e 
de piercing em sótãos e porões de edificações, assim como em edificações 
insalubres.

Art. 8º. Na execução de procedimentos inerentes às práticas de 
tatuagem e de piercing, antes de atender cada cliente, o tatuador prático e 
o prático em piercing deverão:

I – realizar a lavagem das mãos com água e sabão/ detergente, esco-
vando a região entre os dedos e sob as unhas, seguida de antissepcia com 
álcool etílico iodado a 2% ou álcool etílico a 70%;

II – calçar um par de luvas, obrigatoriamente descartável e de uso único;
III – realizar a limpeza da pele do cliente com água potável e sabão/

detergente apropriado e eficaz para essa finalidade;
IV – Após a limpeza da pele descrita no inciso anterior, proceder à 

anti-sepsia da pele do cliente empregando álcool etílico iodado a 2 % ou 
álcool etílico a 70%, com tempo de exposição mínima de 3 minutos.

Art. 9º. Todo o instrumental empregado na execução de procedimen-
tos inerentes às práticas de tatuagem e de piercing deverá, obrigatoriamente, 
ser submetido a processo de descontaminação, limpeza e esterilização.

§ 1º As agulhas, lâminas ou dispositivos destinados a remover pelos, 
empregados na prática de tatuagem, deverão ser descartáveis e de uso único.

§ 2º Antes de serem introduzidos e fixados no corpo humano, os 
adornos deverão ser submetidos a processos de esterilização.

Art. 10. Somente poderão ser empregadas, para a execução de 
procedimentos inerentes à prática de tatuagem, tintas atóxicas fabricadas 
especificamente para tal finalidade.

Art. 11. Nos gabinetes de tatuagem e de piercing, produtos, artigos 
e materiais descartáveis destinados à execução de procedimentos deverão 
ser acondicionados em armários exclusivos para tal finalidade, limpos, sem 
umidade e que sejam mantidos fechados.

§ 1º Os produtos empregados na higienização ambiental deverão ser 
acondicionados em locais próprios.

§ 2º Os restos dos materiais usados na aplicação de tatuagem e pier-
cing, como luvas, esparadrapos, curativos, gazes, agulhas, seringas e outros 
são considerados lixo hospitalar, devendo ser embalados de acordo com a 
Norma EB 588/1977 e entregues à coleta seletiva.
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Art. 12. É expressamente proibida a realização de tatuagem ou apli-
cação de piercing em menor de 16 anos de idade, e somente será permitida 
aos jovens que detenham a idade entre 16 a 18 anos, mediante autorização 
dos pais ou responsável legal.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deste artigo 
deverá ficar em arquivo próprio durante três anos, pelo profissional que 
realizou o serviço no gabinete onde exerce sua atividade.

Art. 13. O descumprimento no disposto neste Decreto sujeita o 
infrator às seguintes penalidades:

I - Advertência;
II - Multa;
III - Cassação do Alvará de funcionamento.
Parágrafo único. A multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, será em montante não inferior a 100 (cem) e não superior a 1.000 
(mil) vezes o valor da UFR (Unidade Fiscal de Referência) do Estado da 
Paraíba ou índice equivalente que venha a substituí-la.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 14 de agosto 2009; 121º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
DECRETO N° 30.742, 

DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.

Institui o Comitê Gestor Estadual do Plano Social do 
Registro Civil de Nascimento e a Semana Estadual de 
Mobilização para o Registro Civil de. Nascimento, e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 86, inciso IV, da Constituição do Estado 
da Paraíba,

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
no seu art. VII preceitua: “Todos são iguais perante a lei e têm direito, 
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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”.

Considerando que a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de San Jose de Costa Rica) determina no art. 18: “Toda pessoa tem 
direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um deles. A lei 
deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes 
fictícios, se for necessário”.

Considerando que a Convenção dos Direitos da Criança, dispõe no 
art. 70 - 1: “A criança será registrada imediatamente após o nascimento e 
terá, desde o seu nascimento, direito a um nome, a uma nacionalidade e, na 
medida do possível, direito de conhecer seus pais e ser cuidada por eles”.

Considerando que a Constituição Federal de 1988 dispõe no ad. 5°, 
inciso LXXVI: “São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma 
da lei:

a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbitos”, regulamen-
tado pela Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que deu nova redação 
ao art. 30 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e passou a vigorar 
com a seguinte redação: “Não serão cobrados emolumentos pelo registro 
civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certi-
dão respectiva”.

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo art. 5°, 
estatui “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.

Considerando o art. 8° da Lei Federal n° 10.169/2000, que dispõe: 
“Os Estados e o Distrito Federal devem estabelecer forma de compensação 
aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles 
praticados, conforme estabelecido em lei federal”.

 
Considerando a Lei Estadual n° 7.410/2003, versando sobre a cria-

ção do Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais - FARPEN e da 
Contribuição ao Custeio dos Atos Gratuitos praticados pelos registradores 
civis do Estado da Paraíba.

Considerando o Termo que formaliza o “Compromisso Mais Nordeste 
pela Cidadania”, na forma prevista no Decreto n° 6.289, de 6 de dezembro 
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de 2007.

DECRETA:

Art. 1° Fica instituído o Comitê Gestor Estadual do Plano Social do 
Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica, com o objetivo de 
promover a articulação dos órgãos e entidades envolvidas na implementação 
das ações relacionadas à erradicação do sub-registro civil de nascimento e 
ampliação do acesso à documentação civil básica, resultantes do Termo 
que formaliza o “Compromisso Mais Nordeste pela Cidadania”, contendo 
os objetivos e metas, as atribuições e responsabilidades, e os indicadores de 
monitoramento e avaliação deste Compromisso.

Parágrafo único. Os membros do mencionado Comitê atuarão em 
regime de colaboração e articulação com os órgãos públicos, dos níveis de 
governo federal, estadual e municipal, bem como com as organizações dos 
movimentos sociais, os organismos internacionais, a iniciativa privada, a 
comunidade e as famílias, buscando potencializar os esforços da sociedade 
paraibana no intuito de erradicar o subregistro no Estado da Paraíba e 
ampliar o acesso à documentação básica.

Art. 2º O Comitê Gestor Estadual compromete-se a observar as 
seguintes diretrizes:

I - erradicar o subregistro civil de nascimento por meio da realização 
de ações de mobilização para o registro civil de nascimento;

II - fortalecer a orientação sobre Documentação Básica;
III - ampliar a rede de serviços de Registro Civil de Nascimento e 

Documentação Básica, visando garantir mobilidade e capilaridade;
IV - aperfeiçoar o Sistema de Registro Civil de Nascimento, garantin-

do capilaridade, mobilidade, informatização, uniformidade, padronização 
e segurança ao sistema;

V - universalizar o acesso gratuito ao Registro Civil de Nascimento e 
ampliar o acesso gratuito ao Registro Geral e ao Cadastro de Pessoas Físicas 
com a garantia da sustentabilidade dos serviços.

Art. 3º Para fins deste Decreto, compreende-se como documentação 
básica os seguintes documentos:

I- Certidão de Nascimento;
II - Cadastro de Pessoas Físicas;
III - Carteira de Identidade ou Registro Geral - RG;
IV - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

Art. 4º O Comitê Gestor Estadual será formado por representantes 
e titulares e suplentes, indicados dos seguintes órgãos e entidades:
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I - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH;
II - ‘Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEEC;
III- Secretaria de Estado da Saúde - SES;
IV - Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social - SEDS;
V - Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenci-

ária - SECAP;
VI - Defensoria Pública do Estado da Paraíba - DPPB;
VII- Instituto de Terras e Planejamento Agrícola - INTERPA;
VIII- Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - TJ - PB, através da 

Corregedoria Geral de Justiça;
IX - Ministério Público do Estado da Paraíba - MP - PB;
X - Associação dos Notários e Registradores da Paraíba – ANOREG/

PB; 
XI - Associação dos Registradores de Pessoas Naturais da Paraíba-

-ARPEN/PB;
XII- Associação dos Municípios do Estado da Paraíba - FAMUP

Art. 5° O Comitê Gestor Estadual será coordenado e presidido pelo 
titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano.

§ 1° Caberá ao Comitê Gestor Estadual elaborar e aprovar o seu 
Regimento Interno.

§ 2° Para execução das atividades que lhe são concernentes, a Coor-
denação do Comitê Gestor Estadual poderá constituir subcomitês temáticos, 
nos quais é facultada a participação de outros representantes de órgãos 
públicos e entidades, na condição de convidados.

§ 3° A participação no Comitê Gestor Estadual é de relevante interesse 
público e não será remunerada.

Art. 6° Compete ao Comitê Gestor Estadual:
I - Estabelecer procedimentos para efetivação da Lei n° 9.534/97, que 

dispõe sobre a gratuidade do Registro Civil e a primeira Certidão, e demais 
legislações, visando ao exercício da cidadania;

II - Promover ações de articulação e mobilização, objetivando a 
obtenção da documentação civil básica;

III - Garantir o atendimento às populações em situação de exclusão 
e preconceito, visando a efetivação ao acesso a documentação básica;

IV - Desenvolver ações de prevenção à violação de direitos para a 
obtenção da documentação civil básica;

V - Sensibilizar e conscientizar a população sobre o fortalecimento 
de uma cultura de inclusão social, a partir do primeiro documento;

VI - Firmar parcerias com outros órgãos públicos, movimentos sociais 
e agências de fomento, com a finalidade de elaborar e efetivar o Plano Social 
para o Registro Civil de Nascimento;
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VII - Organizar campanhas, mutirões e serviços itinerantes a serem 
desenvolvidos, além de participar na divulgação dos materiais produzidos 
para capacitação e mobilização com ações continuadas de sensibilização e 
conscientização para a obtenção da documentação civil básica;

Art. 7º O apoio e suporte administrativos necessários para a orga-
nização, estrutura e funcionamento do Comitê Estadual Gestor caberá à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH.

Art. 8° Fica instituída a Semana Estadual de Mobilização para o 
Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica, em período anual 
a ser definido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, em 
consonância com o Comitê Gestor Estadual.

§ 1º O objetivo da Semana Estadual de Mobilização é o desenvolvimen-
to de ações conjuntas e articuladas entre o Estado, Municípios e entidades da 
sociedade civil, para orientar e universalizar o acesso à documentação básica.

§ 2° Caberá à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano a 
coordenação das atividades a serem realizadas durante a Semana Estadual 
de Mobilização, com a colaboração dos Órgãos públicos, bem como das 
demais entidades da sociedade civil envolvidas na mobilização

Art. 9° Fica revogado o Decreto n° 25.762, de 30 de março de 2005.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, de 23 de setembro de 2009; 121º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––
DECRETO Nº 31.601, 

DE 14 DE SETEMBRO DE 2010.

Regulamenta a Lei 8.859/09, de 30 de junho de 2009, 
que institui a “Semana de Esclarecimento e Incentivo a 
Doação de Órgãos”, na Rede Pública Escolar Estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso IV, da Constituição 
do Estado,
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D E C R E T A:

Art. 1º. A Rede Pública Estadual de Ensino deverá estimular a 
promoção de eventos notadamente com o objetivo de esclarecer às pessoas 
quanto à doação de órgãos, nos termos da Lei 8.859/09.

Art. 2º. Destinada aos alunos do ensino fundamental e médio, anual-
mente será promovida a “Semana de Esclarecimento e Incentivo à Doação 
de Órgãos”, cujas atividades consistirão, entre outras, em exposições de 
trabalhos escolares, palestras, debates, seminários, entrevistas e exibição 
de material audiovisual.

Art. 3º. Observadas as disposições das Leis Federais nºs 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997 e 10.211, de 23 de março de 2001, a Secretaria de 
Estado da Educação e Cultura em articulação com a Secretaria de Estado 
da Saúde, expedirão, no prazo de 60 (sessenta) dias, o disciplinamento 
necessário à implementação deste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 14 de setembro 2010; 122º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 32.927, DE 04 DE MAIO DE 2012.

Institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a 
Comissão Intersetorial do Sistema de Atendimento So-
cioeducativo – SINASE. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 86, inciso IV, da Constituição 
do Estado, e pela Lei Federal nº 12.594/2012, e,

Considerando que a política pública de atendimento ao adolescente 
em conflito com a lei insere-se como uma das prioridades na agenda do 
Poder Executivo Estadual;

Considerando que a implementação do SINASE requer esforço 
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conjunto dos diversos órgãos das políticas setoriais, em especial, do órgão 
gestor do atendimento socioeducativo como coordenador da política;

Considerando que a responsabilidade precípua do Governo do Es-
tado, no âmbito do SINASE, é a de execução das medidas de restrição e 
privação de liberdade e de apoio aos municípios na execução das medidas 
em meio aberto;

Considerando que o SDG – Sistema de Garantia dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes inclui, em seu funcionamento, a articulação entre 
os conselhos de direitos e tutelares, o Poder Executivo, Poder Judiciário, 
Defensoria Pública e Ministério Público e que o atendimento ao adolescente 
em conflito com a lei engloba os programas e ações vinculadas ao SGD;

onsiderando que a instituição da Comissão Intersetorial estabelece 
a articulação necessária à implantação, execução, acompanhamento e 
avaliação do SINASE no âmbito estadual, facilitando a pactuação de com-
promissos institucionais, bem como sua efetivação,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a 
Comissão Intersetorial do SINASE – Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo, com a finalidade de promover a articulação interna do 
Poder Executivo na implementação do sistema socioeducativo, com as 
seguintes atribuições:

I – estabelecimento de pauta e agenda de compromissos conjuntos 
para implementação do SINASE no Estado;

II – articulação com os órgãos das políticas setoriais para assunção de 
suas competências e atribuições no SINASE, formalizando em instrumentos 
de cooperação às responsabilidades institucionais, tais como: resoluções, 
portarias intersecretarias, decretos, protocolos, entre outros que consideram 
pertinentes;

III – envolvimento no processo de planejamento, com vistas a as-
segurar a previsão de recursos necessários à implementação do SINASE;

IV – participação na elaboração de propostas dos documentos que 
deverão ser apresentados e aprovados nos Conselhos Estaduais do Direito 
das Crianças e dos Adolescentes;

V – estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e avaliação 
das atividades programadas e ações desenvolvidas no âmbito do SINASE;

VI – estímulo à criação e ao funcionamento das Comissões Interse-
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toriais no âmbito municipal, em especial, em municípios que concentrem 
parcela significativa do atendimento socioeducativo.

Art. 2º A Comissão Intersetorial Estadual do SINASE será composta 
por representantes dos Órgãos do Governo do Estado em caráter perma-
nente, e de representantes de outros Poderes como convidados.

§ 1º Comporão a Comissão Intersetorial Estadual do SINASE, em 
caráter permanente com 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente, 
os seguintes órgãos:

I – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano;
II – Secretaria de Estadual da Segurança e da Defesa Social;
III – Secretaria de Estado da Educação;
IV – Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana;
V – Secretaria de Estado de Cultura;
VI – Secretaria de Estado da Saúde;
VII – Secretaria de Estado da Juventude, do Esporte e Lazer;
VIII – Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão;
IX – Secretaria de Estado das Finanças;
X – Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice 

de Almeida” - FUNDAC, exercendo a coordenação da Comissão;
XI – Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes;
XII – Associação dos Conselhos Tutelares;
XIII – Empreender Paraíba.
§ 2º Comporão a Comissão Intersetorial Estadual do SINASE, 

como convidados, com 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente, 
os seguintes órgãos:

I – Promotoria de Justiça da Vara da Infância e Juventude;
II – Juizado da Vara da Infância e Juventude;
III – Defensoria Pública do Estado da Paraíba.
§ 3º Os membros da Comissão serão indicados pelos dirigentes dos 

Órgãos e apresentado através de portaria ao Presidente da FUNDAC, Órgão 
Gestor do Sistema Socioeducativo Estadual, para designação do Chefe do 
Poder Executivo.

Art. 3º Caberá à FUNDAC prover o apoio administrativo e os meios 
necessários à execução das atividades da Comissão Intersetorial.

Parágrafo único. A Comissão poderá ainda constituir subcomissões 
e grupos de trabalho, sobre temas específicos e relevantes, bem como con-
vidar profissionais de notória experiência, especialistas ou ainda entidades 
da sociedade civil para prestar assessoria às suas ações.
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Art. 4º A participação na Comissão Intersetorial é considerada de 
interesse público relevante, portanto não será remunerada.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 04 de maio de 2012; 124º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador

––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 32.991, DE 29 DE MAIO DE 2012

Regulamenta os artigos 6º e 7º da Lei nº 8.134, de 26 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre os estabelecimentos 
comerciais que colocam a disposição, mediante locação, 
computadores e máquinas para acesso à Internet e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Art. 86, IV, da Constituição do Estado,

D E C R E T A:

Art. 1º A fiscalização do cumprimento e a imposição das penalidades 
previstas no artigo 6º da Lei nº 8.134, de 26 de dezembro de 2006, que rege 
os estabelecimentos comerciais instalados no Estado da Paraíba que ofertam 
a locação de computadores e máquinas para acesso à internet, utilização 
de programas e de jogos eletrônicos, abrangendo os designados como “lan 
houses”, cibercafés e “cyber offices”, entre outros, ficam regulamentadas 
nos termos deste decreto.

Art. 2º A inobservância do disposto na Lei nº 8.134, de 26 de de-
zembro de 2006, sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – multa;
II – suspensão das atividades;
III – fechamento definitivo do estabelecimento.

Art. 3º O valor da multa será fixado, em razão da gravidade da in-
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fração, obedecidos aos seguintes parâmetros:
I – infrações leves: multa de R$ 3.000,00 (três mil reais);
II – infrações graves: multa de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais);
III – infrações gravíssimas: multa de R$ 7.500,00 (sete mil e qui-

nhentos reais);
IV – infrações de gravidade máxima: multa de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).
Parágrafo único. Os valores das multas previstos neste artigo serão 

atualizados anualmente pelos índices oficiais.

Art. 4º São consideradas leves as seguintes infrações:
I – deixar de exigir dos consumidores a exibição de documento de 

identidade no ato do seu cadastramento e sempre que forem fazer uso de 
computador ou máquina;

II – deixar de registrar a hora inicial e final de cada acesso, com a 
identificação do usuário e do equipamento por ele utilizado;

III – permitir o uso dos computadores ou de máquina a pessoa que 
não fornecer o seu nome e endereço completo, data de nascimento, núme-
ro de telefone e do documento de identidade, ou a quem o fizer de forma 
incompleta, que não portar documento de identidade ou se negar a exibi-lo;

IV – não manter as informações e o registro previstos no artigo 2º 
da Lei nº 8.134, de 26 de dezembro de 2006, por, no mínimo, 60 (sessenta) 
meses.

Art. 5º São consideradas graves as seguintes infrações:
I – fornecer dados cadastrais e demais informações de que trata o 

artigo 2º da Lei nº 8.134, de 26 de dezembro de 2006, sem ordem ou auto-
rização judicial ou expressa autorização do usuário;

II – deixar de expor em local visível a lista de todos os serviços e jogos 
disponíveis, com um breve resumo sobre os mesmos e a respectiva classifica-
ção etária, observada a disciplina do Ministério da Justiça sobre a matéria;

III – deixar de fornecer ambiente saudável e iluminação adequada 
aos usuários;

IV – não manter móveis e equipamentos ergonômicos e adaptáveis 
a todos os tipos físicos;

V – não regular o volume dos equipamentos de forma a adequá-lo às 
características peculiares e ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.

Art. 6º São consideradas gravíssimas as seguintes infrações:
I – permitir o ingresso de pessoas menores de 12 (doze) anos sem o 
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acompanhamento de, pelo menos, um de seus pais ou de responsável legal 
devidamente identificado;

II – permitir a entrada de adolescentes de 12 (doze) a 16 (dezesseis) 
anos sem autorização por escrito de, pelo menos, um de seus pais ou de 
responsável legal;

III – permitir a permanência de menores de 18 (dezoito) anos após 
a meia-noite, salvo se com autorização por escrito de, pelo menos, um de 
seus pais ou de responsável legal;

IV – deixar de exigir do usuário menor de 18 (dezoito) anos que 
informe a sua filiação, o nome da escola em que estuda e o horário (turno) 
das aulas que frequenta;

V – não proceder as adaptações necessárias no local para possibilitar 
o acesso a portadores de deficiência física;

VI – não tomar as medidas necessárias a fim de impedir que menores 
de idade utilizem contínua e ininterruptamente os equipamentos por período 
superior a 3 (três) horas, sem um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos 
entre os períodos de uso.

Art. 7º São consideradas de gravidade máxima as seguintes infrações:
I – vender e permitir o consumo de bebidas alcoólicas;
II – vender e permitir o consumo de cigarros e congêneres;
III – promover jogos ou realizar campeonatos que envolvam prêmios 

em dinheiro.

Art. 8º Caracteriza-se a reincidência pela repetição de prática infra-
tiva, de qualquer natureza, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro 
e poderá ser cumulada com a suspensão das atividades ou o fechamento 
definitivo do estabelecimento, conforme a gravidade da infração.

Art. 9º Verificada qualquer violação às normas previstas neste de-
creto, será lavrado o competente Auto de Infração.

Parágrafo único. O valor das multas, a que alude o artigo 3º deste 
decreto, deverá ser pago no prazo de 30 (trinta) dias, contado da lavratura 
do Auto de Infração.

Art. 10 À Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PRO-
CON incumbe a fiscalização e a imposição das penalidades a que se refere 
este decreto.

Art. 11 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
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Pessoa, 29 de maio de 2012; 124º da Proclamação da República.

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador

––––– • • • • • –––––

APÊNDICE LEGISLATIVO

• Constituição Federal (Dispositivos Selecionados)

• Convenção sobre os Direitos da Criança - UNICEF
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• Convenção 182 - Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a 
Ação Imediata para a sua Eliminação 

• Declaração do Milênio das Nações Unidas

• Estatuto da Criança e do Adolescente

• Declaração Universal dos Direitos Humanos

• Legislação Federal

Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras pro-
vidências.

Lei Federal nº 8.242, de 02/10/1991
Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Co-
nanda) e dá outras providências.

Lei Federal nº 10.764, de 12/11/2003
Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Lei Federal nº 11.542, de 12/11/2007
Institui o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.

Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga 
as Leis nos 6.494, de 07 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 
1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; 
e dá outras providências.
Lei Federal nº 12.010, de 03/08/2009
Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Esta-
tuto 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.
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Lei Federal nº 12.015, de 07/08/2009
Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho 
de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII 
do art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho 
de 1954, que trata de corrupção de menores.

Lei Federal nº 12.031, de 21/09/2009
Altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, para determinar a obri-
gatoriedade de execução semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos 
de ensino fundamental.

Lei Federal nº 12.038, de 01/09/2009
Altera o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para determinar o fechamento definitivo de hotel, pensão, 
motel ou congênere que reiteradamente hospede crianças e adolescentes 
desacompanhados dos pais ou responsáveis, ou sem autorização.

Lei Federal nº 12.061, de 27/10/2009
Altera o inciso II do art. 4o e o inciso VI do art. 10 da Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de todos os interessados ao 
ensino médio público.

Lei Federal nº 12.089, de 11/11/2009
Proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 (duas) vagas simultaneamente em 
instituições públicas de ensino superior.

Lei Federal nº 12.106, de 07/12/2009
Cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de Mo-
nitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução 
de Medidas Socioeducativas e dá outras providências.

Lei Federal nº 12.127, de 17/12/2009
Cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
Lei Federal nº 12.219, de 31/03/2010
Altera o art. 73 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, para permitir 
que a União possa celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal 
visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de dro-
gas, e com os Municípios com o objetivo de prevenir o seu uso indevido, e 
possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Promulgação
05 de outubro de 1988

(Dispositivos Selecionados)
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Lei Federal nº 12.244, de 24/05/2010
Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.

Lei Federal nº 12.393, de 04/03/2011
Institui a Semana de Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança 
Desaparecida.

Lei Federal nº 12.398, de 28/05/2011
Acrescenta parágrafo único ao art. 1.589 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 - Código Civil, e dá nova redação ao inciso VII do art. 888 da Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, para estender 
aos avós o direito de visita aos netos.

Lei Federal nº 12.408, de 25/05/2011
Altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para descri-
minalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização 
de tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos.

Lei Federal nº 12.415, de 09/06/2011
Acrescenta parágrafo único ao art. 130 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para determinar que alimentos 
provisórios sejam fixados cautelarmente em favor da criança ou adolescente 
cujo agressor seja afastado da moradia comum por determinação judicial.

Lei Federal nº 12.472, de 01/09/2011
Acrescenta § 6o ao art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo os símbolos 
nacionais como tema transversal nos currículos do ensino fundamental.

Lei Federal nº 12.594, de 18/01/2012
Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regu-
lamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente 
que pratique ato infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de 
1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 
8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os 
Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro 
de 1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

Lei Federal nº 12.602, de 03/04/2012
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Institui a Semana e o Dia Nacional da Educação Infantil.

Lei Federal nº 12.650, de 17/05/2012
Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
com a finalidade de modificar as regras relativas à prescrição dos crimes 
praticados contra crianças e adolescentes.

Lei Federal nº 12.662, de 05/06/2012
Assegura validade nacional à Declaração de Nascido Vivo - DNV, regula 
sua expedição, altera a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras 
providências.

Lei Federal nº 12.685, de 18/07/2012
Institui o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e 
a Educação.

Lei Federal nº 12.696, de 25/07/2012
Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares.

Lei Federal nº 12.711, de 19/08/2012
Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais 
de ensino técnico de nível médio e dá outras providências.

• DECRETO DO PODER EXECUTIVO

Decreto nº 7.824, DE 11/10/2012
Regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre 
o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 
técnico de nível médio.

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
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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 in-
dissolúvel 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;
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;
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IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a inte-

gração 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:

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 asse-

gurado 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 reli-
giosa 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 pe-
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netrar 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; 

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 frus-
trem 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 extrajudicial-
mente;

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 indeni-
zação ulterior, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde 
que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento 
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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, publi-
cação 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 re-

produção 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 res-
pectivas 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 distin-
tivos, 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 re-

gulada 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 infor-

mações 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)

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;
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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 imprescri-

tível, 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 respon-
dendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de gru-
pos 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 naturalização, ou de comprovado envol-
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vimento 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 autori-

dade 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;

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 
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líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quan-
do 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 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 assegura-

dos 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.
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§ 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

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a mo-
radia, 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 mo-
radia, 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 per-
cebem 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 re-

tenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remune-

ração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme 
definido em lei;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador 
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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 mí-

nimo 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, insa-

lubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nasci-

mento 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 emprega-

dor, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de traba-
lho, com prazo prescricional de cinco anos para os 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, 
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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 emprega-
dores 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;

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 orga-

nizações 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 empregado-
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res nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais 
ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegu-
rada 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:
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.
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§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Dis-
trito 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 ativi-

dade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autori-

dade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, 
para a inatividade.

§ 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 Eleito-
ral 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.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE 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:
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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.

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

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I 
DA EDUCAÇÃO

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concur-
so público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela 
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Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
..................................................................................

CAPÍTULO VII 
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE DO 

JOVEM 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.

§ 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.
§ 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, ao adolescente e ao jovem, 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, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não go-
vernamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde 
na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem 
como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiên-
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cia, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação 
do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

§ 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, obser-

vado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem 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 respei-
to 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, incen-
tivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de 
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, 
ao adolescente e ao jovem 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.

§ 8º A lei estabelecerá: 
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; 
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à 

articulação das várias esferas do poder público para a execução de polí-
ticas públicas. 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às normas da legislação especial.
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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 prefe-
rencialmente em seus lares.

§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade 
dos transportes coletivos urbanos.

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

Brasília, 5 de outubro de 1988.
––––– • • • • • –––––
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CONVENÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS DA CRIANÇA

PREÂMBULO

Os Estados Partes da presente Convenção, considerando que, de 
acordo com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, a li-
berdade, a justiça e a paz no mundo se fundamentam no reconhecimento da 
dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros 
da família humana;

Tendo em conta que os povos das Nações Unidas reafirmaram na 
carta sua fé nos direitos fundamentais do homem e na dignidade e no valor 
da pessoa humana e que decidiram promover o progresso social e a elevação 
do nível de vida com mais liberdade;

Reconhecendo que as Nações Unidas proclamaram e acordaram na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais 
de Direitos Humanos que toda pessoa possui todos os direitos e liberdades 
neles enunciados, sem distinção de qualquer natureza, seja de raça, cor, 
sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional 
ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição;

Recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
as Nações Unidas proclamaram que a infância tem direito a cuidados e 
assistência especiais;

Convencidos de que a família, como grupo fundamental da sociedade e 
ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e 
em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência necessárias a 
fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade;

Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desen-
volvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um 
ambiente de felicidade, amor e compreensão;

Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para 
uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com 
os ideais proclamados na Cartas das Nações Unidas, especialmente com 
espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade;

Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma 
proteção especial foi enunciada na Declaração de Genebra de 1924 sobre os 
Direitos da Criança e na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela 
Assembléia Geral em 20 de novembro de 1959, e reconhecida na Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis 
e Políticos (em particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (em particular no Artigo 10) e 
nos estatutos e instrumentos pertinentes das Agências Especializadas e das 
organizações internacionais que se interessam pelo bem-estar da criança;

Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direi-
tos da Criança, “a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e 
mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção 
legal, tanto antes quanto após seu nascimento”;

Lembrado o estabelecido na Declaração sobre os Princípios Sociais e 
Jurídicos Relativos à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, especialmente 
com Referência à Adoção e à Colocação em Lares de Adoção, nos Planos 
Nacional e Internacional; as Regras Mínimas das Nações Unidas para 
a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Pequim); e a Declaração 
sobre a Proteção da Mulher e da Criança em Situações de Emergência ou 
de Conflito Armado;

Reconhecendo que em todos os países do mundo existem crianças 
vivendo sob condições excepcionalmente difíceis e que essas crianças ne-
cessitam consideração especial;

Tomando em devida conta a importância das tradições e dos valores 
culturais de cada povo para a proteção e o desenvolvimento harmonioso 
da criança;

Reconhecendo a importância da cooperação internacional para a 
melhoria das condições de vida das crianças em todos os países, especial-
mente nos países em desenvolvimento;

Acordam o seguinte:

PARTE I

ARTIGO 1

Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo 
ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em con-
formidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.

ARTIGO 2

1. Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente 
Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdi-
ção, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, 
crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou 
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social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer 
outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.

2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou 
castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas 
ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.

ARTIGO 3

1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por autoridades 
administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, 
o interesse maior da criança. 

2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a pro-
teção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em 
consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas 
responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as 
medidas legislativas e administrativas adequadas.

3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os serviços 
e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças 
cumpram com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, 
especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao nú-
mero e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada.

ARTIGO 4

Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, 
legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos re-
conhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, 
sociais e culturais, os Estados Partes adotarão essas medidas utilizando ao 
máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro 
de cooperação internacional.

ARTIGO 5

Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os 
deveres dos pais ou, onde for o caso, dos membros da família ampliada ou 
da comunidade, conforme determinem os costumes locais, dos tutores ou de 
outras pessoas legalmente responsáveis, de proporcionar à criança instrução 
e orientação adequadas e acordes com a evolução de sua capacidade no 
exercício dos direitos reconhecidos na presente Convenção.
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ARTIGO 6

1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito 
inerente à vida.

2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o 
desenvolvimento da criança.

ARTIGO 7

1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá 
direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade 
e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles.

2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo 
com sua legislação nacional e com as obrigações que tenham assumido em 
virtude dos instrumentos internacionais pertinentes, sobretudo se, de outro 
modo, a criança se tornaria apátrida.

ARTIGO 8

1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar o direito da criança 
de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações 
familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas.

2. Quando uma criança se vir privada ilegalmente de algum ou 
de todos os elementos que configuram sua identidade, os Estados Partes 
deverão prestar assistência e proteção adequadas com vistas a restabelecer 
rapidamente sua identidade.

ARTIGO 9

1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja sepa-
rada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão 
judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com 
a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao 
interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos 
específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou 
descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma 
decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.

2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com 
o estipulado no parágrafo 1º do presente Artigo, todas as Partes interessadas 
terão a oportunidade de participar e de manifestar suas opiniões.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

325

3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja sepa-
rada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais 
e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse 
maior da criança.

4. Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada 
por um Estado Parte, tal como detenção, prisão, exílio, deportação ou mor-
te (inclusive falecimento decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa 
estiver sob a custódia do Estado) de um dos pais da criança, ou de ambos, 
ou da própria criança, o Estado Parte, quando solicitado, proporcionará 
aos pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar, informações básicas a 
respeito do paradeiro do familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal 
procedimento seja prejudicial ao bem-estar da criança. Os Estados Partes se 
certificarão, além disso, de que a apresentação de tal petição não acarrete, 
por si só, conseqüências adversas para a pessoa ou pessoas interessadas.

ARTIGO 10

1. De acordo com a obrigação dos Estados Partes estipulada no parágrafo 
1º do Artigo 9º, toda solicitação apresentada por uma criança, ou por seus pais, 
para ingressar ou sair de um Estado Parte com vistas à reunião da família, deverá 
ser atendida pelos Estados Partes de forma positiva, humanitária e rápida. Os 
Estados Partes assegurarão, ainda, que a apresentação de tal solicitação não 
acarretará conseqüências adversas para os solicitantes ou para seus familiares.

2. A criança cujos pais residam em Estados diferentes terá o direito 
de manter, periodicamente, relações pessoais e contato direto com ambos, 
exceto em circunstâncias especiais. Para tanto, e de acordo com a obrigação 
assumida pelos Estados Partes em virtude do parágrafo 2º do Artigo 9º, os 
Estados Partes respeitarão o direito da criança e de seus pais de sair de qual-
quer país, inclusive do próprio, e de ingressar no seu próprio país. O direito 
de sair de qualquer país estará sujeito, apenas, às restrições determinadas 
pela lei que sejam necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem 
pública, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades de outras 
pessoas e que estejam acordes com os demais direitos reconhecidos pela 
presente Convenção.

ARTIGO 11

1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de lutar contra a transfe-
rência ilegal de crianças para o exterior e a retenção ilícita das mesmas fora 
do país.

2. Para tanto, aos Estados Partes promoverão a conclusão de acordos 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

326

bilaterais ou multilaterais ou a adesão a acordos já existentes.

ARTIGO 12

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a 
formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente 
sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente 
em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança.

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a 
oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo 
que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um represen-
tante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da 
legislação nacional.

ARTIGO 13

1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá 
a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e idéias de todo tipo, 
independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por 
meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança.

2. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restri-
ções, que serão unicamente as previstas pela lei e consideradas necessárias:

a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais, ou
b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou 

para proteger a saúde e a moral públicas.

ARTIGO 14

1. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de 
pensamento, de consciência e de crença.

2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for 
o caso, dos representantes legais, de orientar a criança com relação ao exer-
cício de seus direitos de maneira acorde com a evolução de sua capacidade.

3. A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças 
estará sujeita, unicamente, às limitações prescritas pela lei e necessárias 
para proteger a segurança, a ordem, a moral, a saúde pública ou os direitos 
e liberdades fundamentais dos demais.

ARTIGO 15

1. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade 
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de associação e à liberdade de realizar reuniões pacíficas.
2. Não serão impostas restrições ao exercício desses direitos, a não ser 

as estabelecidas em conformidade com a lei e que sejam necessárias numa 
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou pública, da 
ordem pública, da proteção à saúde e à moral públicas ou da proteção aos 
direitos e liberdades dos demais.

ARTIGO 16

1. Nenhuma criança será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais 
em sua vida particular, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, 
nem de atentados ilegais a sua honra e a sua reputação.

2. A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferências 
ou atentados.

ARTIGO 17

Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada 
pelos meios de comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a 
informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e inter-
nacionais, especialmente informações e materiais que visem a promover 
seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental. Para 
tanto, os Estados Partes:

a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações 
e materiais de interesse social e cultural para a criança, de acordo com o 
espírito do Artigo 29;

b) promoverão a cooperação internacional na produção, no inter-
câmbio e na divulgação dessas informações e desses materiais procedentes 
de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais;

c) incentivarão a produção e difusão de livros para crianças;
d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particular-

mente, considerar as necessidades lingüísticas da criança que pertença a um 
grupo minoritário ou que seja indígena;

e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger 
a criança contra toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, 
tendo em conta as disposições dos Artigos 13 e 18.

ARTIGO 18

1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de as-
segurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações 
comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá 
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aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade 
primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocu-
pação fundamental visará ao interesse maior da criança.

2. A fim de garantir e promover os direitos enunciados na presente 
Convenção, os Estados Partes prestarão assistência adequada aos pais e 
aos representantes legais para o desempenho de suas funções no que tange 
à educação da criança e assegurarão a criação de instituições, instalações e 
serviços para o cuidado das crianças.

3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas a fim 
de que as crianças cujos pais trabalhem tenham direito a beneficiar-se dos 
serviços de assistência social e creches a que fazem jus.

ARTIGO 19

1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, ad-
ministrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança 
contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento 
negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a 
criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer 
outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, 
procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais capazes de 
proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas 
de seu cuidado, bem como para outras formas de prevenção, para a identifi-
cação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento 
e acompanhamento posterior dos casos acima mencionados de maus tratos 
à criança e, conforme o caso, para a intervenção judiciária.

ARTIGO 20

1. As crianças privadas temporária ou permanentemente do seu meio 
familiar, ou cujo interesse maior exija que não permaneçam nesse meio, 
terão direito à proteção e assistência especiais do Estado.

2. Os Estados Partes garantirão, de acordo com suas leis nacionais, 
cuidados alternativos para essas crianças.

3. Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a colocação em lares 
de adoção, a kafalah do direito islâmico, a adoção ou, caso necessário, a 
colocação em instituições adequadas de proteção para as crianças. Ao se-
rem consideradas as soluções, deve-se dar especial atenção à origem étnica, 
religiosa, cultural e lingüística da criança, bem como à conveniência da 
continuidade de sua educação.
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ARTIGO 21

Os Estados Partes que reconhecem ou permitem o sistema de adoção 
atentarão para o fato de que a consideração primordial seja o interesse maior 
da criança. Dessa forma, atentarão para que:

a) a adoção da criança seja autorizada apenas pelas autoridades 
competentes, as quais determinarão, consoante as leis e os procedimentos 
cabíveis e com base em todas as informações pertinentes e fidedignas, que a 
adoção é admissível em vista da situação jurídica da criança com relação a 
seus pais, parentes e representantes legais e que, caso solicitado, as pessoas 
interessadas tenham dado, com conhecimento de causa, seu consentimento 
à adoção, com base no assessoramento que possa ser necessário;

b) a adoção efetuada em outro país possa ser considerada como 
outro meio de cuidar da criança, no caso em que a mesma não possa ser 
colocada em um lar de adoção ou entregue a uma família adotiva ou não 
logre atendimento adequado em seu país de origem;

c) a criança adotada em outro país goze de salvaguardas e normas 
equivalentes às existentes em seu país de origem com relação à adoção;

d) todas as medidas apropriadas sejam adotadas, a fim de garantir 
que, em caso de adoção em outro país, a colocação não permita benefícios 
financeiros indevidos aos que dela participarem;

e) quando necessário, promover os objetivos do presente Artigo 
mediante ajustes ou acordos bilaterais ou multilaterais, e envidarão esfor-
ços, nesse contexto, com vistas a assegurar que a colocação da criança em 
outro país seja levada a cabo por intermédio das autoridades ou organismos 
competentes.

ARTIGO 22

1. Os Estados Partes adotarão medidas pertinentes para assegurar que 
a criança que tente obter a condição de refugiada, ou que seja considerada 
como refugiada de acordo com o direito e os procedimentos internacionais 
ou internos aplicáveis, receba, tanto no caso de estar sozinha como acompa-
nhada por seus pais ou por qualquer outra pessoa, a proteção e a assistência 
humanitária adequadas a fim de que possa usufruir dos direitos enunciados 
na presente Convenção e em outros instrumentos internacionais de direitos 
humanos ou de caráter humanitário dos quais os citados Estados sejam parte.

2. Para tanto, os Estados Partes cooperarão, da maneira como 
julgarem apropriada, com todos os esforços das Nações Unidas e demais 
organizações intergovernamentais competentes, ou organizações não-go-
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vernamentais que cooperem com as Nações Unidas, no sentido de proteger 
e ajudar a criança refugiada, e de localizar seus pais ou outros membros 
de sua família a fim de obter informações necessárias que permitam sua 
reunião com a família. Quando não for possível localizar nenhum dos pais 
ou membros da família, será concedida à criança a mesma proteção outor-
gada a qualquer outra criança privada permanente ou temporariamente de 
seu ambiente familiar, seja qual for o motivo, conforme o estabelecido na 
presente Convenção.

ARTIGO 23

1. Os Estados Partes reconhecem que a criança portadora de defici-
ências físicas ou mentais deverá desfrutar de uma vida plena e decente em 
condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem 
sua participação ativa na comunidade.

2. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança deficiente 
de receber cuidados especiais e, de acordo com os recursos disponíveis e 
sempre que a criança ou seus responsáveis reúnam as condições requeridas, 
estimularão e assegurarão a prestação da assistência solicitada, que seja ade-
quada ao estado da criança e às circunstâncias de seus pais ou das pessoas 
encarregadas de seus cuidados.

3. Atendendo às necessidades especiais da criança deficiente, a assis-
tência prestada, conforme disposto no parágrafo 2 do presente Artigo, será 
gratuita sempre que possível, levando-se em consideração a situação econô-
mica dos pais ou das pessoas que cuidem da criança, e visará a assegurar à 
criança deficiente o acesso efetivo à educação, à capacitação, aos serviços 
de saúde, aos serviços de reabilitação, à preparação para o emprego e às 
oportunidades de lazer, de maneira que a criança atinja a mais completa 
integração social possível e o maior desenvolvimento individual factível, 
inclusive seu desenvolvimento cultural e espiritual.

4. Os Estados Partes promoverão, com espírito de cooperação 
internacional, um intercâmbio adequado de informações nos campos da 
assistência médica preventiva e do tratamento médico, psicológico e fun-
cional das crianças deficientes, inclusive a divulgação de informações a 
respeito dos métodos de reabilitação e dos serviços de ensino e formação 
profissional, bem como o acesso a essa informação, a fim de que os Estados 
Partes possam aprimorar sua capacidade e seus conhecimentos e ampliar 
sua experiência nesses campos. Nesse sentido, serão levadas especialmente 
em conta as necessidades dos países em desenvolvimento.

ARTIGO 24
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1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do 
melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento 
das doenças e à recuperação da saúde. Os Estados Partes envidarão esforços 
no sentido de assegurar que nenhuma criança se veja privada de seu direito 
de usufruir desses serviços sanitários.

2. Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em 
especial, adotarão as medidas apropriadas com vistas a:

a) reduzir a mortalidade infantil;
b) assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sa-

nitários necessários a todas as crianças, dando ênfase aos cuidados 
básicos de saúde;

c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos 
cuidados básicos de saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia 
disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, tendo 
em vista os perigos e riscos da poluição ambiental; 

d) assegurar às mães adequada assistência pré-natal e pós-natal;
e) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e 

as crianças, conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, 
as vantagens da amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das 
medidas de prevenção de acidentes, e tenham acesso à educação pertinente 
e recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos;

f) desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais 
e a educação e serviços de planejamento familiar.

3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas 
para abolir práticas tradicionais que sejam prejudicais à saúde da criança.

4. Os Estados Partes se comprometem a promover e incentivar a 
cooperação internacional com vistas a lograr, progressivamente, a plena 
efetivação do direito reconhecido no presente Artigo. Nesse sentido, será 
dada atenção especial às necessidades dos países em desenvolvimento.

ARTIGO 25

Os Estados Partes reconhecem o direito de uma criança que tenha 
sido internada em um estabelecimento pelas autoridades competentes para 
fins de atendimento, proteção ou tratamento de saúde física ou mental a um 
exame periódico de avaliação do tratamento ao qual está sendo submetida 
e de todos os demais aspectos relativos à sua internação.

ARTIGO 26

1. Os Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o direito de 
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usufruir da previdência social, inclusive do seguro social, e adotarão as 
medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito, em con-
formidade com sua legislação nacional.

2. Os benefícios deverão ser concedidos, quando pertinentes, 
levando-se em consideração os recursos e a situação da criança e das 
pessoas responsáveis pelo seu sustento, bem como qualquer outra con-
sideração cabível no caso de uma solicitação de benefícios feita pela 
criança ou em seu nome.

ARTIGO 27

1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a um 
nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, 
moral e social. 

2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarregadas, a responsabili-
dade primordial de propiciar, de acordo com suas possibilidades e meios 
financeiros, as condições de vida necessárias ao desenvolvimento da criança.

3. Os Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e 
dentro de suas possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de 
ajudar os pais e outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efeti-
vo esse direito e, caso necessário, proporcionarão assistência material 
e programas de apoio, especialmente no que diz respeito à nutrição, ao 
vestuário e à habitação.

4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas adequadas para 
assegurar o pagamento da pensão alimentícia por parte dos pais ou de 
outras pessoas financeiramente responsáveis pela criança, quer residam no 
Estado Parte quer no exterior. Nesse sentido, quando a pessoa que detém 
a responsabilidade financeira pela criança residir em Estado diferente 
daquele onde mora a criança, os Estados Partes promoverão a adesão a 
acordos internacionais ou a conclusão de tais acordos, bem como a adoção 
de outras medidas apropriadas.

ARTIGO 28

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e, a 
fim de que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de condições 
esse direito, deverão especialmente:

a) tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente 
para todos;

b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas di-
ferentes formas, inclusive o ensino geral e profissionalizante, tornando-o 
disponível e acessível a todas as crianças, e adotar medidas apropriadas 
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tais como a implantação do ensino gratuito e a concessão de assistência 
financeira em caso de necessidade;

c) tornar o ensino superior acessível a todos com base na capacidade 
e por todos os meios adequados;

d) tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais 
disponíveis e accessíveis a todas as crianças;

e) adotar medidas para estimular a freqüência regular às escolas e a 
redução do índice de evasão escolar.

2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para 
assegurar que a disciplina escolar seja ministrada de maneira compatível 
com a dignidade humana da criança e em conformidade com a presente 
Convenção.

3. Os Estados Partes promoverão e estimularão a cooperação interna-
cional em questões relativas à educação, especialmente visando a contribuir 
para a eliminação da ignorância e do analfabetismo no mundo e facilitar o 
acesso aos conhecimentos científicos e técnicos e aos métodos modernos 
de ensino. A esse respeito, será dada atenção especial às necessidades dos 
países em desenvolvimento.

ARTIGO 29

1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá 
estar orientada no sentido de:

a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e 
física da criança em todo o seu potencial;

b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações 
Unidas;

c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade 
cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que 
reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua;

d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa so-
ciedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de 
sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos 
e pessoas de origem indígena;

e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.
2. Nada do disposto no presente Artigo ou no Artigo 28 será inter-

pretado de modo a restringir a liberdade dos indivíduos ou das entidades 
de criar e dirigir instituições de ensino, desde que sejam respeitados os 
princípios enunciados no parágrafo 1 do presente Artigo e que a educação 
ministrada em tais instituições esteja acorde com os padrões mínimos 
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estabelecidos pelo Estado.
ARTIGO 30

Nos Estados Partes onde existam minorias étnicas, religiosas ou lin-
güísticas, ou pessoas de origem indígena, não será negado a uma criança que 
pertença a tais minorias ou que seja indígena o direito de, em comunidade 
com os demais membros de seu grupo, ter sua própria cultura, professar e 
praticar sua própria religião ou utilizar seu próprio idioma.

ARTIGO 31

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e 
ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem 
como à livre participação na vida cultural e artística.

2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança de 
participar plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a criação de 
oportunidades adequadas, em condições de igualdade, para que participem 
da vida cultural, artística, recreativa e de lazer.

ARTIGO 32

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida 
contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que 
possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua 
saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.

2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, 
sociais e educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente Artigo. 
Com tal propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de 
outros instrumentos internacionais, os Estados Partes, deverão, em particular:

a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em 
empregos;

b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e con-
dições de emprego;

c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de 
assegurar o cumprimento efetivo do presente Artigo.

ARTIGO 33

Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas, inclusive 
medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais, para proteger 
a criança contra o uso ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas descritas 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

335

nos tratados internacionais pertinentes e para impedir que crianças sejam 
utilizadas na produção e no tráfico ilícito dessas substâncias.

ARTIGO 34

Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas 
as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes 
tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e 
multilateral que sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer 
atividade sexual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais 
ilegais;

c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

ARTIGO 35

Os Estados Partes tomarão todas as medidas de caráter nacional, 
bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir o seqüestro, a 
venda ou o tráfico de crianças para qualquer fim ou sob qualquer forma.

ARTIGO 36

Os Estados Partes protegerão a criança contra todas as demais formas 
de exploração que sejam prejudiciais para qualquer aspecto de seu bem-estar.

ARTIGO 37

Os Estados Partes zelarão para que:
a) nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Não será imposta a pena de 
morte nem a prisão perpétua sem possibilidade de livramento por delitos 
cometidos por menores de dezoito anos de idade;

b) nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou 
arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada 
em conformidade com a lei e apenas como último recurso, e durante o mais 
breve período de tempo que for apropriado;

c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade 
e o respeito que merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se 
em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, 
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toda criança privada de sua liberdade ficará separada dos adultos, a não ser 
que tal fato seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, e 
terá direito a manter contato com sua família por meio de correspondência 
ou de visitas, salvo em circunstâncias excepcionais;

d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso 
a assistência jurídica e a qualquer outra assistência adequada, bem como 
direito a impugnar a legalidade da privação de sua liberdade perante um 
tribunal ou outra autoridade competente, independente e imparcial e a uma 
rápida decisão a respeito de tal ação.

ARTIGO 38

1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar e a fazer com que 
sejam respeitadas as normas do direito humanitário internacional aplicáveis 
em casos de conflito armado no que digam respeito às crianças.

2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis a fim de 
assegurar que todas as pessoas que ainda não tenham completado quinze 
anos de idade não participem diretamente de hostilidades.

3. Os Estados Partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham 
completado quinze anos de idade para servir em suas forças armadas. Caso 
recrutem pessoas que tenham completado quinze anos mas que tenham 
menos de dezoito anos, deverão procurar dar prioridade aos de mais idade. 

4. Em conformidade com suas obrigações de acordo com o direito hu-
manitário internacional para proteção da população civil durante os conflitos 
armados, os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias a fim de 
assegurar a proteção e o cuidado das crianças afetadas por um conflito armado.

ARTIGO 39

Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para estimu-
lar a recuperação física e psicológica e a reintegração social de toda criança 
vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; tortura ou 
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; ou conflitos 
armados. Essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que 
estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança.

ARTIGO 40

1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a quem se 
alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse ou declare culpada de 
ter infringido as leis penais de ser tratada de modo a promover e estimular 
seu sentido de dignidade e de valor e a fortalecer o respeito da criança pelos 
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direitos humanos e pelas liberdades fundamentais de terceiros, levando em 
consideração a idade da criança e a importância de se estimular sua reinte-
gração e seu desempenho construtivo na sociedade.

2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos 
instrumentos internacionais, os Estados Partes assegurarão, em particular:

a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido as leis 
penais, nem se acuse ou declare culpada nenhuma criança de ter infringido 
essas leis, por atos ou omissões que não eram proibidos pela legislação na-
cional ou pelo direito internacional no momento em que foram cometidos;

b) que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis penais ou 
a quem se acuse de ter infringido essas leis goze, pelo menos, das seguintes 
garantias:

I) ser considerada inocente enquanto não for comprovada sua cul-
pabilidade conforme a lei;

II) ser informada sem demora e diretamente ou, quando for o caso, por 
intermédio de seus pais ou de seus representantes legais, das acusações que 
pesam contra ela, e dispor de assistência jurídica ou outro tipo de assistência 
apropriada para a preparação e apresentação de sua defesa;

III) ter a causa decidida sem demora por autoridade ou órgão judicial 
competente, independente e imparcial, em audiência justa conforme a lei, 
com assistência jurídica ou outra assistência e, a não ser que seja considerado 
contrário aos melhores interesses da criança, levando em consideração es-
pecialmente sua idade ou situação e a de seus pais ou representantes legais;

IV) não ser obrigada a testemunhar ou a se declarar culpada, e poder 
interrogar ou fazer com que sejam interrogadas as testemunhas de acusação 
bem como poder obter a participação e o interrogatório de testemunhas em 
sua defesa, em igualdade de condições;

V) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão e qual-
quer medida imposta em decorrência da mesma submetidas a revisão por 
autoridade ou órgão judicial superior competente, independente e imparcial, 
de acordo com a lei;

VI) contar com a assistência gratuita de um intérprete caso a criança 
não compreenda ou fale o idioma utilizado;

VII) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas as 
fases do processo.

3. Os Estados Partes buscarão promover o estabelecimento de leis, 
procedimentos, autoridades e instituições específicas para as crianças de 
quem se alegue ter infringido as leis penais ou que sejam acusadas ou de-
claradas culpadas de tê-las infringido, e em particular:

a) o estabelecimento de uma idade mínima antes da qual se presumirá 
que a criança não tem capacidade para infringir as leis penais;
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b) a adoção sempre que conveniente e desejável, de medidas para 
tratar dessas crianças sem recorrer a procedimentos judiciais, contando que 
sejam respeitados plenamente os direitos humanos e as garantias legais.

4. Diversas medidas, tais como ordens de guarda, orientação e super-
visão, aconselhamento, liberdade vigiada, colocação em lares de adoção, 
programas de educação e formação profissional, bem como outras alterna-
tivas à internação em instituições, deverão estar disponíveis para garantir 
que as crianças sejam tratadas de modo apropriado ao seu bem-estar e de 
forma proporcional às circunstâncias e ao tipo do delito.

ARTIGO 41

Nada do estipulado na presente Convenção afetará disposições que 
sejam mais convenientes para a realização dos direitos da criança e que 
podem constar:

a) das leis de um Estado Parte;
b) das normas de direito internacional vigentes para esse Estado.

PARTE II

ARTIGO 42

Os Estados Partes se comprometem a dar aos adultos e às crianças 
amplo conhecimento dos princípios e disposições da Convenção, mediante 
a utilização de meios apropriados e eficazes.

ARTIGO 43

1. A fim de examinar os progressos realizados no cumprimento das 
obrigações contraídas pelos Estados Partes na presente Convenção, deverá 
ser estabelecido um Comitê para os Direitos da Criança que desempenhará 
as funções a seguir determinadas.

2. O comitê estará integrado por dez especialistas de reconhecida 
integridade moral e competência nas áreas cobertas pela presente Conven-
ção. Os membros do comitê serão eleitos pelos Estados Partes dentre seus 
nacionais e exercerão suas funções a título pessoal, tomando-se em devida 
conta a distribuição geográfica eqüitativa bem como os principais sistemas 
jurídicos.

3. Os membros do Comitê serão escolhidos, em votação secreta, de 
uma lista de pessoas indicadas pelos Estados Partes. Cada Estado Parte 
poderá indicar uma pessoa dentre os cidadãos de seu país.
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4. A eleição inicial para o Comitê será realizada, no mais tardar, seis 
meses após a entrada em vigor da presente Convenção e, posteriormente, a 
cada dois anos. No mínimo quatro meses antes da data marcada para cada 
eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados 
Partes convidando-os a apresentar suas candidaturas num prazo de dois meses. 
O Secretário-Geral elaborará posteriormente uma lista da qual farão parte, em 
ordem alfabética, todos os candidatos indicados e os Estados Partes que os 
designaram, e submeterá a mesma aos Estados Partes presentes à Convenção.

5. As eleições serão realizadas em reuniões dos Estados Partes con-
vocadas pelo Secretário-Geral na Sede das Nações Unidas. Nessas reuniões, 
para as quais o quorum será de dois terços dos Estados Partes, os candida-
tos eleitos para o Comitê serão aqueles que obtiverem o maior número de 
votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados Partes 
presentes e votantes.

6. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro 
anos. Poderão ser reeleitos caso sejam apresentadas novamente suas candida-
turas. O mandato de cinco dos membros eleitos na primeira eleição expirará 
ao término de dois anos; imediatamente após ter sido realizada a primeira 
eleição, o Presidente da reunião na qual a mesma se efetuou escolherá por 
sorteio os nomes desses cinco membros.

7. Caso um membro do Comitê venha a falecer ou renuncie ou declare 
que por qualquer outro motivo não poderá continuar desempenhando suas 
funções, o Estado Parte que indicou esse membro designará outro espe-
cialista, dentre seus cidadãos, para que exerça o mandato até seu término, 
sujeito à aprovação do Comitê.

8. O Comitê estabelecerá suas próprias regras de procedimento.
9. O Comitê elegerá a Mesa para um período de dois anos.
10. As reuniões do Comitê serão celebradas normalmente na Sede das 

Nações Unidas ou em qualquer outro lugar que o Comitê julgar conveniente. 
O Comitê se reunirá normalmente todos os anos. A duração das reuniões do 
Comitê será determinada e revista, se for o caso, em uma reunião dos Estados 
Partes da presente Convenção, sujeita à aprovação da Assembléia Geral.

11. O Secretário-Geral das Nações Unidas fornecerá o pessoal e os 
serviços necessários para o desempenho eficaz das funções do Comitê de 
acordo com a presente Convenção.

12. Com prévia aprovação da Assembléia Geral, os membros do 
Comitê estabelecido de acordo com a presente Convenção receberão emo-
lumentos provenientes dos recursos das Nações Unidas, segundo os termos 
e condições determinados pela assembléia.

ARTIGO 44
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1. Os Estados Partes se comprometem a apresentar ao Comitê, por 
intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas 
que tenham adotado com vistas a tornar efetivos os direitos reconhecidos na 
Convenção e sobre os progressos alcançados no desempenho desses direitos:

a) num prazo de dois anos a partir da data em que entrou em vigor 
para cada Estado Parte a presente Convenção;

b) a partir de então, a cada cinco anos.
2. Os relatórios preparados em função do presente Artigo deverão 

indicar as circunstâncias e as dificuldades, caso existam, que afetam o grau 
de cumprimento das obrigações derivadas da presente Convenção. Deverão, 
também, conter informações suficientes para que o Comitê compreenda, 
com exatidão, a implementação da Convenção no país em questão.

3. Um Estado Parte que tenha apresentado um relatório inicial ao 
Comitê não precisará repetir, nos relatórios posteriores a serem apresentados 
conforme o estipulado no sub-item b) do parágrafo 1 do presente Artigo, a 
informação básica fornecida anteriormente.

4. O Comitê poderá solicitar aos Estados Partes maiores informações 
sobre a implementação da Convenção.

5. A cada dois anos, o Comitê submeterá relatórios sobre suas ativi-
dades à Assembléia Geral das Nações Unidas, por intermédio do Conselho 
Econômico e Social.

6. Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente disponíveis 
ao público em seus respectivos países.

ARTIGO 45

A fim de incentivar a efetiva implementação da Convenção e estimular 
a cooperação internacional nas esferas regulamentadas pela Convenção:

a) os organismos especializados, o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância e outros órgãos das Nações Unidas terão o direito de estar repre-
sentados quando for analisada a implementação das disposições da presente 
Convenção que estejam compreendidas no âmbito de seus mandatos. O Comitê 
poderá convidar as agências especializadas, o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância e outros órgãos competentes que considere apropriados a fornecer 
assessoramento especializado sobre a implementação da Convenção em maté-
rias correspondentes a seus respectivos mandatos. O Comitê poderá convidar 
as agências especializadas, o Fundo das Nações Unidas para Infância e outros 
órgãos das Nações Unidas a apresentarem relatórios sobre a implementação das 
disposições da presente Convenção compreendidas no âmbito de suas atividades;

b) conforme julgar conveniente, o Comitê transmitirá às agências 
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especializadas, ao Fundo das Nações Unidas para a Infância e a outros 
órgãos competentes quaisquer relatórios dos Estados Partes que contenham 
um pedido de assessoramento ou de assistência técnica, ou nos quais se 
indique essa necessidade, juntamente com as observações e sugestões do 
Comitê, se as houver, sobre esses pedidos ou indicações;

c) o Comitê poderá recomendar à Assembléia Geral que solicite ao 
Secretário-Geral que efetue, em seu nome, estudos sobre questões concretas 
relativas aos direitos da criança;

d) o Comitê poderá formular sugestões e recomendações gerais com 
base nas informações recebidas nos termos dos Artigos 44 e 45 da presente 
Convenção. Essas sugestões e recomendações gerais deverão ser transmitidas 
aos Estados Partes e encaminhadas à Assembléia geral, juntamente com os 
comentários eventualmente apresentados pelos Estados Partes.

PARTE III

ARTIGO 46

A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.

ARTIGO 47

A presente Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de 
ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 48

A presente convenção permanecerá aberta à adesão de qualquer Estado. 
Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas.

ARTIGO 49

1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a 
data em que tenha sido depositado o vigésimo instrumento de ratificação 
ou de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

2. Para cada Estado que venha a ratificar a Convenção ou a aderir 
a ela após ter sido depositado o vigésimo instrumento de ratificação ou de 
adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito, por 
parte do Estado, de seu instrumento de ratificação ou de adesão.
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ARTIGO 50

1. Qualquer Estado Parte poderá propor uma emenda e registrá-la 
com o Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará 
a emenda proposta aos Estados Partes, com a solicitação de que estes o notifi-
quem caso apoiem a convocação de uma Conferência de Estados Partes com 
o propósito de analisar as propostas e submetê-las à votação. Se, num prazo 
de quatro meses a partir da data dessa notificação, pelo menos um terço dos 
Estados Partes se declarar favorável a tal Conferência, o Secretário-Geral con-
vocará Conferência, sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda 
adotada pela maioria de Estados Partes presentes e votantes na Conferência 
será submetida pelo Secretário-Geral à Assembléia Geral para sua aprovação. 

2. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do 
presente Artigo entrará em vigor quando aprovada pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas e aceita por uma maioria de dois terços de Estados Partes.

3. Quando uma emenda entrar em vigor, ela será obrigatória para os 
Estados Partes que as tenham aceito, enquanto os demais Estados Partes 
permanecerão obrigados pelas disposições da presente Convenção e pelas 
emendas anteriormente aceitas por eles.

ARTIGO 51

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas receberá e comunicará a 
todos os Estados Partes o texto das reservas feitas pelos Estados no momento 
da ratificação ou da adesão.

2. Não será permitida nenhuma reserva incompatível com o objetivo 
e o propósito da presente Convenção.

3. Quaisquer reservas poderão ser retiradas a qualquer momento 
mediante uma notificação nesse sentido dirigida ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, que informará a todos os Estados. Essa notificação entrará 
em vigor a partir da data de recebimento da mesma pelo Secretário-Geral.

ARTIGO 52

Um Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção mediante 
notificação feita por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A 
denúncia entrará em vigor um ano após a data em que a notificação tenha 
sido recebida pelo Secretário-Geral.

ARTIGO 53
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Designa-se para depositário da presente Convenção o Secretário-
-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 54

O original da presente Convenção, cujos textos em árabe chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositado 
em poder do Secretário-Geral das Nações Unidas.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos, assinaram a presente Convenção.

Site:
http://www2.mre.gov.br/dai/crianca.htm

––––– • • • • • –––––

DECRETO N° 99.710, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990.

Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Le-
gislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, a qual entrou em vigor internacional em 02 de setembro de 1990, 
na forma de seu artigo 49, inciso 1;

Considerando que o Governo brasileiro ratificou a referida Conven-
ção em 24 de setembro de 1990, tendo a mesma entrado em vigor para o 
Brasil em 23 de outubro de 1990, na forma do seu artigo 49, inciso 2;

DECRETA: 

Art. 1° A Convenção sobre os Direitos da Criança, apensa por cópia 
ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela 
se contém.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Brasília, em 21 de novembro de 1990; 169° da Independência e 102° 
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da República.

FERNANDO COLLOR
Presidente

––––– • • • • • –––––

CONVENÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DAS PIO-
RES

FORMAS DE TRABALHO INFANTIL E A AÇÃO
IMEDIATA PARA A SUA ELIMINAÇÃO

Organização Internacional do Trabalho
1º de junho de 1999

Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000 - Promulga 
a Convenção 182 e a Recomendação 190 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre a proibição das 
Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata 
para sua Eliminação, concluídas em Genebra, em 17 de 
junho de 1999. 

Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008 – Aprova a 
Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP).
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ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO

CONVENÇÃO 182

Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil 
e a Ação Imediata para a sua Eliminação

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repar-

tição Internacional do Trabalho e reunida naquela cidade em 1º de junho 
de 1999 em sua octogésima sétima reunião;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar novos instrumentos para 
a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, principal 
prioridade da ação nacional e internacional, incluídas a cooperação e a assis-
tência internacionais, como complemento da Convenção e Recomendação 
sobre a idade mínima de admissão ao emprego 1973, que continuam sendo 
instrumentos fundamentais sobre o trabalho infantil;

CONSIDERANDO que a eliminação efetiva das piores formas de 
trabalho infantil requer uma ação imediata e abrangente que leve em conta 
importância da educação básica gratuita e a necessidade de liberar de todas 
essas formas de trabalho as crianças afetadas e assegurar a sua reabilitação e 
sua inserção social ao mesmo tempo em que são atendidas as necessidades 
de suas famílias;

RECORDANDO a Resolução sobre a eliminação do trabalho 
infantil, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em sua 83ª 
reunião, celebrada em 1996;

RECONHECENDO que o trabalho infantil é em grande parte 
causado pela pobreza e que a solução no longo prazo está no crescimento 
econômico sustentado conducente ao progresso social, em particular à 
mitigação da pobreza e à educação universal;
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RECORDANDO a Convenção sobre Direitos da Criança adotada 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989;

RECORDANDO a Declaração da OIT relativa aos princípios e 
direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento, adotada pela Confe-
rência Internacional do Trabalho em sua 86ª reunião, celebrada em 1998;

RECORDANDO que algumas das piores formas de trabalho infantil 
são objeto de outros instrumentos internacionais, em particular a Convenção 
sobre o trabalho forçado, 1930, e a Convenção suplementar das Nações 
Unidas sobre a abolição da escravidão, o tráfico de escravos e as instituições 
e práticas análogas à escravidão, 1956;

TENDO decidido adotar diversas propostas relativas ao trabalho 
infantil, questão que constitui o quarto ponto da agenda da reunião, e

TENDO determinado que essas propostas tomem a forma de uma 
convenção internacional,

ADOTA, com data de dezessete de junho de mil novecentos e noventa 
e nove, a seguinte Convenção, que poderá ser citada como Convenção sobre 
as piores formas de trabalho infantil, 1999:

ARTIGO 1

Todo Membro que ratifique a presente Convenção deverá adotar 
medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e eliminação das 
piores formas de trabalho infantil, em caráter de urgência.

ARTIGO 2

Para efeitos da presente Convenção, o termo “criança” designa toda 
pessoa menor de 18 anos.

ARTIGO 3

Para efeitos da presente Convenção, a expressão “as piores formas 
de trabalho infantil” abrange:

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, 
tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição 
de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento for-
çado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados;

b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prosti-
tuição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas;

c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização 
para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de 
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entorpencentes, tais com definidos nos tratados internacionais pertinentes; e,
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é reali-

zado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças.

ARTIGO 4

1. Os tipos de trabalhos a que se refere o Artigo 3, d), deverão ser 
determinados pela legislação nacional ou pela autoridade competente, após 
consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas e 
levando em consideração as normas internacionais na matéria, em particular 
os parágrafos 3 e 4 da Recomendação sobre as piores formas de trabalho 
infantil, 1999.

2. A autoridade competente, após consulta às organizações de empre-
gados e de trabalhadores interessadas, deverá localizar os tipos de trabalho 
determinados conforme o parágrafo 1º deste Artigo.

3. A lista dos tipos de trabalho determinados conforme o parágrafo 1º 
deste Artigo deverá ser examinada periodicamente e, caso necessário, revista, 
em consulta com às organizações de empregados e de trabalhadores interessadas.

ARTIGO 5

1. Todo Membro, após consulta às organizações de empregadores e 
de trabalhadores, deverá estabelecer ou designar mecanismos apropriados 
para monitorar a aplicação dos dispositivos que colocam em vigor a presente 
Convenção.

ARTIGO 6

1. Todo membro deverá elaborar e implementar programas de ação 
para eliminar, como medida prioritária, as piores formas de trabalho infantil.

2. Esses programas de ação deverão ser elaborados e implementados 
em consulta com as instituições governamentais competentes e as organi-
zações de empregadores e de trabalhadores, levando em consideração as 
opiniões de outros grupos interessados, caso apropriado.

ARTIGO 7

1. Todo Membro deverá adotar todas as medidas necessárias para 
garantir a aplicação efetiva e o cumprimento dos dispositivos que colocam 
em vigor a presente Convenção, inclusive o estabelecimento e a aplicação 
de sanções penais ou outras sanções, conforme o caso.
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2. Todo Membro deverá adotar, levando em consideração a impor-
tância para a eliminação de trabalho infantil, medidas eficazes e em prazo 
determinado, com o fim de:

a) impedir a ocupação de crianças nas piores formas de trabalho 
infantil;

b) prestar a assistência direta necessária e adequada para retirar as 
crianças das piores formas de trabalho infantil e assegurar sua reabilitação 
e inserção social;

c) assegurar o acesso ao ensino básico gratuito e, quando for possível 
e adequado, à formação profissional a todas as crianças que tenham sido 
retiradas das piores formas de trabalho infantil;

d) identificar as crianças que estejam particularmente expostas a 
riscos e entrar em contato direto com elas; e,

e) levar em consideração a situação particular das meninas.
3. Todo Membro deverá designar a autoridade competente encarrega-

da da aplicação dos dispositivos que colocam em vigor a presente Convenção.

ARTIGO 8

Os Membros deverão tomar medidas apropriadas para apoiar-se 
reciprocamente na aplicação dos dispositivos da presente Convenção por 
meio de uma cooperação e/ou assistência internacionais intensificadas, as 
quais venham a incluir o apoio ao desenvolvimento social e econômico, aos 
programas de erradicação da pobreza e à educação universal.

ARTIGO 9

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas, 
para registro, ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

ARTIGO 10

1. Esta Convenção obrigará unicamente aqueles Membros da Organi-
zação Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido registradas 
pelo Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

2. Entrará em vigor 12 (doze) meses depois da data em que as ratifi-
cações de 2 (dois) dos Membros tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.

3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em vigor, para 
cada Membro, 12 (doze) meses apos a data em que tenha sido registrada 
sua ratificação.
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ARTIGO 11

1. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção poderá de-
nunciá-la ao expirar um período de dez anos, a partir da data em que tenha 
entrado em vigor, mediante ata comunicada, para registro, ao Diretor-Geral 
da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia não surtirá efeito até 
1 (um) ano após a data em que tenha sido registrada.

2. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção e que, no 
prazo de um ano após a expiração do período de dez anos mencionados 
no parágrafo precedente, não faça uso do direito de denúncia previsto neste 
Artigo ficará obrigado durante um novo período de dez anos, podendo, 
sucessivamente, denunciar esta Convenção ao expirar cada período de dez 
anos, nas condições previstas neste Artigo.

ARTIGO 12

1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará 
todos os membros da Organição Internacional do Trabalho do registro de 
todas as ratificações e atas de denúncia que lhe forem comunicadas pelos 
Membros da Organização.

2. Ao notificar os Membros da Organização do registro da segunda 
ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral informará os 
Membros da Organização sobre a data de entrada em vigor da presente 
Convenção.

ARTIGO 13

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho apresen-
tará ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeitos de registro e em 
conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informação 
completa sobre todas as ratificações e atas de denúncia que tenha registrado 
de acordo com os Artigos precedentes.

ARTIGO 14

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração 
da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência 
Geral um relatório sobre a aplicação da Convenção e examinará a 
conveniência de incluir na agenda da Conferência a questão de sua 
revisão total ou parcial.

ARTIGO 15
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1. Caso a Conferência adote uma nova Convenção que revise, total 
ou parcialmente, a presente, e a menos que a nova Convenção contenha 
dispositivos em contrário:

a) a ratificação, por um Membro, da nova Convenção revisora im-
plicará ipso jure a denúncia imediata desta Convenção, não obstante os 
dispositivos contidos no Artigo 11, desde que a nova Convenção revisora 
tenha entrado em vigor;

b) a partir da data em que entrar em vigor a nova Convenção revigora, 
a presente Convenção cessará de estar à ratificação pelos Membros.

2. Esta Convenção continuará em vigor em qualquer hipótese, em 
sua forma e conteúdo atuais, para os Membros que a tenham ratificado, 
mas não tenham ratificado a Convenção revisora.

ARTIGO 16

As versões inglesa e francesa do texto desta Convenção são igual-
mente autênticas.

Recomendação 190

Recomendação sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho 
Infantil e a Ação Imediata para a sua Eliminação

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repar-

tição Internacional do Trabalho e reunida naquela cidade em 1º de junho 
de 1999, em sua octogésima sétima reunião:

Tendo adotado a Convenção sobre as piores formas de trabalho 
infantil, 1999;

Tendo decidido adotar diversas propostas relativas ao trabalho infan-
til, questão que constitui o quarto ponto da agenda da reunião, e

Tendo determinado que essas propostas tomem a forma de uma 
recomendação que complemente a Convenção sobre as piores formas de 
trabalho infantil, 1999,

Adota, nesta data de dezessete de junho de mil novecentos e noventa 
e nove, a seguinte Recomendação, que poderá ser citada como a Recomen-
dação sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, 1999.

1. Os dispositivos da presente Recomendação complementam os da 
Convenção sobre as piores formas de trabalho infantil, 1999 (doravante 
denominada “a Convenção”), e deveriam ser aplicados em conjuntos 
com os mesmos.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

351

I. Programas de Ação

1. Os programas de ação mencionados no artigo 6 da Convenção 
deveriam ser elaborados e implementados em caráter de urgência, em con-
sulta com as instituições governamentais competentes e as organizações de 
empregadores e de trabalhadores, levando em consideração as opiniões das 
crianças diretamente afetadas pelas piores formas de trabalho infantil, de suas 
famílias e, caso apropriado, de outros grupos interessados comprometidos 
com os objetivos da Convenção e da presente Recomendação. Os objetivos 
de tais programas deveriam ser, entre outros:

a) identificar e denunciar as piores formas de trabalho infantil;
b) impedir a ocupação de crianças nas piores formas de trabalho 

infantil ou retirá-las dessas formas de trabalho, protegê-las de represálias e 
garantir sua reabilitação e inserção social através de medidas que atendam 
a suas necessidade educacionais, físicas e psicólogas;

c) dispensar especial atenção;
i) às crianças mais jovens;
ii) às meninas;
iii) ao problema do trabalho oculto, no qual as meninas estão parti-

cularmente expostas a riscos; e,
iv) a outros grupos de crianças que sejam especialmente vulneráveis 

ou tenham necessidades particulares;
d) identificar as comunidades nas quais as crianças estejam especial-

mente expostas a riscos, entrar em contato direto e trabalhar com elas, e
e) informar, sensibilizar e mobilizar a opinião públicas e os grupos 

interessados, inclusive as crianças e suas famílias.

II. Trabalho perigoso

1. Ao determinar e localizar onde se praticam os tipos de trabalho a 
que se refere o artigo 3, d) da Convenção, deveriam ser levadas em consi-
deração, entre outras coisas:

a) os trabalhos em que a criança ficar exposta a abusos de ordem 
física, psicológica ou sexual;

b) os trabalhos subterrâneos, debaixo d’água, em alturas perigosas 
ou em locais confinados;

c) os trabalhos que se realizam com máquinas, equipamentos e ferra-
mentas perigosos, ou que impliquem a manipulação ou transporte manual 
de cargas pesadas;

d) os trabalhos realizados em um meio insalubre, no qual as crianças 
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estiverem expostas, por exemplo, a substâncias, agentes ou processos perigo-
sos ou a temperaturas, níveis de ruído ou de vibrações prejudiciais á saúde, e

e) os trabalhos que sejam executados em condições especialmente 
difíceis, como os horários prolongados ou noturnos, ou trabalhos que rete-
nham injustificadamente a criança em locais do empregador.

4. No que concerne os tipos de trabalho a que se faz referência no 
Artigo 3, d) da Convenção e no parágrafo 3 da presente Recomendação, a 
legislação nacional ou a autoridade competente, após consulta às organi-
zações de empregadores e de trabalhadores interessadas, poderá autorizar 
o emprego ou trabalho a partir da idade de 16 anos, desde que fiquem ple-
namente garantidas a saúde, a segurança e a moral dessas crianças e que 
tenham recebido instruções ou formação profissional adequada e específica 
na área da atividade correspondente.

III. Aplicação

5. 1) Deveriam ser compilados e mantidos atualizados dados estatísti-
cos e informações pormenorizadas sobre a natureza e extensão do trabalho 
infantil, de modo a servir de base para o estabelecimento das prioridades 
da ação nacional dirigida à eliminação do trabalho infantil, em particular 
à proibição e à eliminação de suas piores formas, em caráter de urgência.

2) Na medida do possível, essas informações e esses dados estatísticos 
deveriam incluir dados desagregados por sexo, faixa etária, ocupação, setor 
de atividade econômica, situação no emprego, freqüência escolar e locali-
zação geográfica. Deveria ser levada em consideração a importância de um 
sistema eficaz de registros de nascimentos, que compreenda a expedição de 
certidões de nascimento.

3) Deveriam ser compilados e mantidos atualizados os dados per-
tinentes em matéria de violação das normas jurídicas nacionais sobre a 
proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil.

6. A compilação e o processamento das informações e dos dados a 
que se refere o parágrafo 5 anterior deveriam ser realizados com o devido 
respeito ao direito à privacidade.

7. As informações compiladas conforme o disposto no parágrafo 5 
anterior deveriam ser comunicadas periodicamente à Repartição Interna-
cional do Trabalho.

8. Os Membros, após consulta às organizações de empregadores e 
de trabalhadores, deveriam estabelecer ou designar mecanismos nacionais 
apropriados para monitorar a aplicação das normas jurídicas nacionais sobre 
a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil.

9. Os Membros deveriam assegurar que as autoridades competentes 
incumbidas da aplicação das normas jurídicas nacionais sobre a proibição 
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e eliminação das piores formas de trabalho infantil colaborem entre si e 
coordenem suas atividades.

10. A legislação nacional ou autoridade competente deveria determi-
nar a quem será atribuída a responsabilidade em caso de descumprimento 
das normas jurídicas nacionais sobre a proibição e eliminação das piores 
formas de trabalho infantil.

11. Os Membros deveriam colaborar, na medida em que for compa-
tível com a legislação nacional, com os esforços internacionais tendentes 
à proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, em caráter 
de urgência, mediante:

a) a compilação e o intercâmbio de informações relativas a atos de-
lituosos, incluídos aqueles que envolvam redes internacionais;

b) a investigação e a instauração de inquérito contra aqueles que 
estiverem envolvidos na venda e tráfico de crianças ou na utilização, re-
crutamento ou oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, 
prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográficas; e,

c) o registro dos autores de tais delitos.
12. Os Membros deveriam adotar dispositivos com o fim de conside-

rar atos delituosos as piores formas de trabalho infantil que são indicadas 
a seguir:

a) todas as formas de escravidão ou as práticas análogas à escravidão, 
como a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de 
servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado 
ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados;

b) a utilização, recrutamento ou oferta de crianças para a prostituição, 
a produção de pornografia ou atuações pornográficas; e,

c) a utilização, recrutamento ou oferta de criança para a realização 
de atividades ilícitas, em particular para a produção e tráfico de entorpecen-
tes, tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes, ou para a 
realização de atividades que impliquem o porte ou o uso ilegais de armas 
de fogo ou outras armas.

13. Os Membros deveriam assegurar que sejam impostas sanções, 
inclusive de caráter penal, quando proceda, em caso de violação das normas 
jurídicas nacionais sobre a proibição e a eliminação de qualquer dos tipos 
de trabalho a que se refere o artigo 3 d) da Convenção.

14, Quando apropriado, os Membros também deveriam estabelecer 
em caráter de urgência outras medidas penais, civis ou administrativas 
para garantir a aplicação efetiva das normas jurídicas nacionais sobre a 
proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, tais como a 
supervisão especial das empresas que tiverem utilizado as piores formas de 
trabalho infantil e, nos casos de violação reiterada, a revogação temporária 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

354

ou permanente das licenças para operar.
15. Dentre outras medidas voltadas para a proibição e eliminação 

das piores formas de trabalho infantil, poderiam ser incluídas as seguintes:
a) informar, sensibilizar e mobilizar o público em geral e, em par-

ticular, os dirigentes políticos nacionais e locais, os parlamentares e as 
autoridades judiciárias;

b) tornar partícipes e treinar as organizações de empregadores e 
trabalhadores e as organizações da sociedade civil;

c) dar formação adequada aos funcionários públicos competentes, 
em particular aos fiscais e aos funcionários encarregados do cumprimento 
da lei, bem como a outros profissionais pertinentes;

d) permitir a todo Membro que processe em seu território seus na-
cionais por infringir sua legislação nacional sobre a proibição e eliminação 
imediata das piores formas de trabalho infantil, ainda que estas infrações 
tenham sido cometidas fora de seu território;

e) simplificar os procedimentos judiciais e administrativos e assegurar 
que sejam adequados e rápidos;

f) estimular o desenvolvimento de políticas empresariais que visem 
à promoção dos fins da Convenção;

g) registrar e difundir as melhores práticas em matéria de eliminação 
do trabalho infantil;

h) difundir, nos idiomas e dialetos correspondentes, as normas jurí-
dicas ou de outro tipo sobre o trabalho infantil;

i) prever procedimentos especiais para queixas, adotar medidas para 
proteger da discriminação e de represálias aqueles que denunciem legitima-
mente toda violação dos dispositivos da Convenção, criar serviços telefônicos 
de assistência e estabelecer centros de contato ou designar mediadores;

j) adotar medidas apropriadas para melhorar a infra-estrutura edu-
cativa e a capacitação de professores que atendam às necessidades dos 
meninos e das meninas, e

k) na medida do possível, levar em conta, nos programas de ação 
nacionais, a necessidade de:

i) promover o emprego e a capacitação profissional dos pais e adul-
tos das famílias das crianças que trabalham nas condições referidas na 
Convenção, e

ii) sensibilizar os pais sobre o problema das crianças que trabalham 
nessas condições.

16. Uma cooperação e/ou assistência internacional maior entre os 
Membros destinada a proibir e eliminar efetivamente as piores formas de 
trabalho infantil deveria complementar os esforços nacionais e poderia, 
segundo proceda, desenvolver-se e implementar-se em consulta com as 
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organizações de empregadores e de trabalhadores. Essa cooperação e/ou 
assistência internacional deveria incluir:

a) a mobilização de recursos para os programas nacionais ou inter-
nacionais;

b) a assistência jurídica mutua;
c) a assistência técnica, inclusive o intercâmbio de informações, e
d) o apoio ao desenvolvimento econômico e social, aos programas 

de erradicação da pobreza e à educação universal.

––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 3.597, DE 12 DE SETEMBRO DE 
2000.

Promulga a Convenção 182 e a Recomendação 190 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
a proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e 
a Ação Imediata para sua Eliminação, concluídas em 
Genebra, em 17 de junho de 1999. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84 inciso VIII, da Constituição, 

Considerando que a Convenção 182 e a Recomendação 190 da Or-
ganização (OIT) sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil 
e a Ação Imediata para sua Eliminação foram concluídas em Genebra, em 
17 de junho de 1999; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou os atos multilaterais 
em epígrafe por meio do Decreto Legislativo nº 178, de 14 de dezembro 
de 1999;

Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de 
Ratificação da referida Convenção em 02 de fevereiro de 2000, passando a 
vigorar, para o Brasil, em 02 de fevereiro de 2001, nos termos do parágrafo 
3º, de seu Artigo 10º; 

DECRETA: 

Art. 1º. A Convenção 182 e a Recomendação 190 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre a Proibição das Piores Formas de 
Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, concluídas em 
Genebra, em 17 de junho de 1999, apenas por cópia a este Decreto, deverão 
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atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas; e 
IV - o recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser 

utilizado em conflitos armados. 

Art. 5º A Lista TIP será periodicamente examinada e, se necessário, 
revista em consulta com as organizações de empregadores e de trabalha-
dores interessadas. 

Parágrafo único. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego 
organizar os processos de exame e consulta a que se refere o caput. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua 
publicação. 

Brasília, 12 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.6.2008 e retificado 
no DOU de 23.10.2008
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LISTA DAS PIORES FORMAS 
DE TRABALHO INFANTIL (LISTA TIP)

I. TRABALHOS PREJUDICIAIS À SAÚDE E À SEGURANÇA 
Atividade: Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal

 1.

 2.

 3.

 4.
 
  

 5.

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Na direção e ope-
ração de tratores, 

máquinas agrícolas 
e esmeris, quando 
motorizados e em 

movimento 

No processo pro-
dutivo do fumo, 
algodão, sisal, 

cana-de-açúcar e 
abacaxi  

Na colheita de 
cítricos, pimenta 

malagueta e seme-
lhantes

No beneficiamento 
do fumo, sisal, 

castanha de caju 
e cana-de-açú-

car  
 

Na pulverização, 
manuseio e aplica-
ção de agrotóxicos, 
adjuvantes, e produ-
tos afins, incluindo 
limpeza de equipa-
mentos, scontami-

nação, disposição e 
retorno de recipien-

tes vazios 
Em locais de ar-

Acidentes com máquinas, 
instrumentos ou ferramentas 

perigosas 

Esforço físico e posturas 
viciosas; exposição a poeiras 
orgânicas e seus contaminan-
tes, como fungos e agrotóxi-
cos; contato com substâncias 

tóxicas da própria planta; 
acidentes com animais peço-
nhentos; exposição, sem pro-
teção adequada, à radiação 
solar, calor, umidade, chuva 
e frio; acidentes com instru-
mentos pérfuro-cortantes

Esforço físico, levantamento 
e transporte manual de peso; 
posturas viciosas; exposição, 
sem proteção adequada, à 

radiação solar, calor, umida-
de, chuva e frio; contato com 

ácido da casca; acidentes 
com instrumentos pérfuro-

-cortantes

Esforço físico, levantamento 
e transporte de peso; expo-
sição a poeiras orgânicas, 

ácidos e substâncias tóxicas

Exposição a substâncias 
químicas, tais como, pestici-

das e fertilizantes, absorvidos 
por via oral, cutânea e res-

piratória

Exposição a poeiras e seus 
contaminantes

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites), mutila-
ções, esmagamentos, fraturas

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites); pneumo-
conioses; intoxicações exógenas; 
cânceres; bissinoses; hantaviro-
ses; urticárias; envenenamentos; 

intermações; queimaduras na pele; 
envelhecimento precoce; câncer 
de pele; desidratação; doenças 

respiratórias; ceratoses actínicas; 
ferimentos e mutilações; apaga-

mento de digitais

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 
sinovites, tenossinovites); inter-
mações; queimaduras na pele; 

envelhecimento precoce; câncer 
de pele; desidratação; doenças 

respiratórias; ceratoses actínicas; 
apagamento de digitais; ferimen-

tos; mutilações

Fadiga física; afecções músculo-
-esqueléticas, (bursites, tendinites, 

dorsalgias, sinovites, tenossi-
novites); intoxicações agudas e 

crônicas; rinite; bronquite; vômitos; 
dermatites ocupacionais; apaga-

mento das digitais

Intoxicações agudas e crônicas; 
poli-neuropatias; dermatites de 
contato; dermatites alérgicas; 

osteomalácias do adulto induzidas 
por drogas; cânceres; arritmias 

cardíacas; leucemias e episódios 
depressivos 

Bissinoses; asma; bronquite; rinite 
alérgica; enfizema; pneumonia e ir-
ritação das vias aéreas superiores
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

mazenamento ou 
de beneficiamento 
em que haja livre 

desprendimento de 
poeiras de cereais e 

de vegetais 

Em estábulos, 
cavalariças, cur-

rais, estrebarias ou 
pocilgas, sem condi-
ções adequadas de 

higienização 

No interior ou junto 
a silos de estoca-

gem de forragem ou 
grãos com atmosfe-
ras tóxicas, explosi-
vas ou com deficiên-

cia de oxigênio 

Com sinalizador na 
aplicação aérea de 

produtos ou defensi-
vos agrícolas 

Na extração e corte 
de madeira

Em manguezais e 
lamaçais

Acidentes com animais e con-
tato permanente com vírus, 
bactérias, parasitas, bacilos 

e fungos

Exposição a poeiras e seus 
contaminantes; queda de ní-
vel; explosões; baixa pressão 
parcial de oxigênio  

Exposição a substâncias 
químicas, tais como pestici-

das e fertilizantes, absorvidos 
por via oral, cutânea e res-

piratória 

Acidentes com queda de 
árvores, serra de corte, 

máquinas e ofidismo

Exposição à umidade; cor-
tes; perfurações; ofidismo, e 
contato com excrementos

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); contusões; tuberculose; car-
búnculo; brucelose; leptospirose; 
tétano; psitacose; dengue; hepa-
tites virais; dermatofitoses; candi-
díases; leishmanioses cutâneas e 
cutâneo-mucosas e blastomicoses

Asfixia; dificuldade respiratória; 
asma ocupacional; pneumonia; 
bronquite; rinite; traumatismos; 

contusões e queimaduras

Intoxicações exógenas agudas e 
crônicas; polineuropatias; derma-
tites; rinite; bronquite; leucemias; 
arritmia cardíaca; cânceres; leu-
cemias; neurastenia e episódios 

depressivos.

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites); esmaga-
mentos; amputações; lacerações; 
mutilações; contusões; fraturas; 

envenenamento e blastomicose 
Rinite; resfriados; bronquite; 

envenenamentos; intoxicações 
exógenas; dermatites; leptospirose; 

hepatites virais; dermatofitoses e 
candidíases
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Atividade: PESCA

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

12.

13.

14.

15.

Na cata de iscas 
aquáticas

Na cata de mariscos

Que exijam mer-
gulho, com ou sem 

equipamento

Em condições hiper-
báricas

Trabalho noturno; exposição 
à radiação solar, umidade, 

frio e a animais carnívoros ou 
peçonhentos; afogamento 

Exposição à radiação solar, 
chuva, frio; posturas ina-
dequadas e movimentos 

repetitivos; acidentes com ins-
trumentos pérfuro-cortantes; 
horário flutuante, como as 
marés; águas profundas

Apnéia prolongada e aumento 
do nitrogênio circulante

Exposição a condições hi-
perbáricas, sem períodos 
de compressão e descom-

pressão

Transtorno do ciclo vigília-sono; 
queimaduras na pele; envelheci-

mento precoce; hipotermia; lesões; 
envenenamentos; perfuração da 

membrana do tímpano; perda 
da consciência; labirintite e otite 
média não supurativa e apnéia 

prolongada

Queimaduras na pele; envelheci-
mento precoce; câncer de pele; de-
sidratação; doenças respiratórias; 
ceratoses actínicas; hipertemia; 
fadiga física; dores musculares 

nos membros e coluna vertebral; 
ferimentos; fadiga; distúrbios do 

sono; afogamento

Afogamento; perfuração da 
membrana do tímpano; perda de 
consciência; barotrauma; embolia 
gasosa; síndrome de Raynaud; 

acrocianose; otite barotraumática; 
sinusite barotraumática; labirintite 

e otite média não supurativa

Morte; perda da consciência; per-
furação da membrana do tímpano; 
intoxicação por gases (oxigênio ou 
nitrogênio); barotrauma; embolia 
gasosa; síndrome de Raynaud; 

acrocianose; otite barotraumática; 
sinusite barotraumática; labirin-
tite; otite média não supurativa; 

osteonecrose asséptica e mal dos 
caixões (doença descompressiva)

Atividade: Indústria Extrativa

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

16.

17.

Em cantarias e no 
preparo de cascalho 

De extração de pe-
dras, areia e argila 

(retirada, corte e se-
paração de pedras; 

Esforço físico; posturas vi-
ciosas; acidentes com ins-

trumentos pérfuro-cortantes; 
exposição a poeiras minerais, 

inclusive sílica

Exposição à radiação solar, 
chuva; exposição à sílica; 
levantamento e transporte 

de peso excessivo; posturas 
inadequadas e movimentos 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); DORT/LER; ferimentos e 

mutilações; rinite; asma; pneumo-
conioses; tuberculose 

Queimaduras na pele; envelheci-
mento precoce; câncer de pele; 
desidratação; doenças respira-
tórias; hipertermia; fadiga física; 

dores musculares nos membros e 
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

18.

19.

20.

21.

uso de instrumentos 
contuso-cortantes, 

transporte e arruma-
ção de pedras)

De extração de 
mármores, granitos, 
pedras preciosas, 
semipreciosas e 
outros minerais 

Em escavações, 
subterrâneos, pe-
dreiras, garimpos, 

minas em subsolo e 
a céu aberto 

Em locais onde haja 
livre esprendimento 
de poeiras minerais

Em salinas

repetitivos; acidentes com ins-
trumentos pérfuro-cortantes; 
condições sanitárias precá-

rias; corpos estranhos

Levantamento e transporte 
de peso excessivo; acidentes 
com instrumentos contuden-
tes e pérfuro-cortantes; expo-
sição a poeiras inorgânicas; 
acidentes com eletricidade e 
explosivos; gases asfixiantes

Esforços físicos intensos; 
soterramento; exposição a 
poeiras inorgânicas e a me-

tais pesados;

Exposição a poeiras inorgâ-
nicas

Esforços físicos intensos; 
levantamento e transporte 

manual de peso; movimentos 
repetitivos; exposição, sem 
proteção adequada, à radia-

ção solar, chuva e frio

coluna vertebral; lesões e defor-
midades osteomusculares; com-

prometimento do desenvolvimento 
psicomotor; ferimentos; mutilações; 
parasitores múltiplas e gastroente-
rites; ferimentos nos olhos (córnea 

e esclera)

Fadiga física; afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); esmagamentos; trauma-
tismos; ferimentos; mutilações; 

queimaduras; silicose; bronquite; 
bronquiolite; rinite; tuberculose; 
asma ocupacional; enfisema; 

fibrose pulmonar; choque elétrico; 
queimaduras e mutilações; asfixia 

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites); asfixia; 
anóxia; hipóxia; esmagamentos; 
queimaduras; fraturas; silicoses; 
tuberculose; asma ocupacional; 
bronquites; enfisema pulmonar; 

cânceres; lesões oculares; contu-
sões; ferimentos; alterações men-

tais; fadiga e estresse

Pneumoconioses associadas com 
tuberculose; asma ocupacional; 
rinite; silicose; bronquite e bron-

quiolite

Fadiga física; stress; afecções 
músculo-esqueléticas (bursites, 
tendinites, dorsalgias, sinovites, 
tenossinovites); DORT/LER; in-

termações; queimaduras na pele; 
envelhecimento precoce; câncer 
de pele; desidratação; doenças 

respiratórias; ceratoses actínicas 

Atividade: Indústria de Transformação

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

22. De lixa nas fábricas 
de chapéu ou feltro 

Acidentes com máquinas 
e instrumentos perigosos; 

exposição à poeira 

Ferimentos; lacerações; mutila-
ções; asma e bronquite
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

De jateamento 
em geral, exceto 

em processos 
enclausurados

De douração, 
prateação, 
niquelação, 

galvanoplastia, 
anodização de 

alumínio, banhos 
metálicos ou com 

desprendimento de 
fumos metálicos 

Na operação 
industrial de 

reciclagem de papel, 
plástico e metal 

No preparo de 
plumas e crinas 

Na industrialização 
do fumo 

Na industrialização 
de cana de açúcar 

Em fundições em 
geral 

Em tecelagem 

No beneficiamento 
de mármores, 

granitos, pedras 
preciosas, 

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Exposição à poeira mineral

Exposição a fumos metálicos 
(cádmio, alumínio, níquel, 

cromo, etc), névoas, 
vapores e soluções ácidas e 
cáusticas; exposição a altas 

temperaturas; umidade

Exposição a riscos 
biológicos (bactérias, vírus, 
fungos e parasitas), como 
contaminantes do material 
a ser reciclado, geralmente 
advindo de coleta de lixo

Exposição ao mercúrio e 
querosene, além de poeira 

orgânica

Exposição à nicotina

Exposição a poeiras 
orgânicas

Exposição a poeiras 
inorgânicas, a fumos 

metálicos (ferro, bronze, 
alumínio, chumbo, manganês 
e outros); exposição a altas 

temperaturas; esforços físicos 
intensos; 

Exposição à poeira de fios 
e fibras mistas e sintéticas; 

exposição a corantes; postura 
inadequadas e esforços 

repetitivos

Esforços físicos intensos; 
acidentes com máquinas 
perigosas e instrumentos 

pérfuro-cortantes; exposição 

Silicose; asma; bronquite; bron-
quiolite; stress e alterações 

mentais

Intoxicações agudas e crônicas; 
asma ocupacional; rinite; faringite; 

sinusite; bronquite; pneumonia; 
edema pulmonar; estomatite 

ulcerativa crônica; dermatite de 
contato; neoplasia maligna dos 
brônquios e pulmões; ulceração 
ou necrose do septo nasal; quei-

maduras

Dermatoses ocupacionais; derma-
tites de contato; asma; bronquite; 

viroses; parasitoses; cânceres

Transtornos da personalidade 
e de comportamento; episódios 
depressivos; neurastenia; ataxia 
cerebelosa; encefalopatia; trans-
torno extrapiramidal do movimen-
to; gengivite crônica; estomatite 
ulcerativa e arritmias cardíacas

Intoxicações exógenas; tonturas 
e vômitos

Bagaçose; asma; bronquite e 
pneumonite

Intoxicações; siderose; saturnis-
mo; beriliose; estanhose; bronquite 
crônica; bronquite asmática; bron-
quite obstrutiva; sinusite; cânceres; 

ulceração ou necrose do septo 
nasal; desidratação e intermação; 

afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites)

Bissinose; bronquite crônica; 
bronquite asmática; bronquite 

obstrutiva; sinusite; fadiga física; 
DORT/LER

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); traumatismos; ferimentos; 
mutilações; silicose; bronquite; 
bronquiolite; rinite; tuberculose; 

asma ocupacional; enfisema; fibro-
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

semipreciosas e 
outros bens minerais 

Na produção de 
carvão vegetal

Em contato com 
resíduos de animais 

deteriorados, 
glândulas, vísceras, 

sangue, ossos, 
couros, pêlos ou 

dejetos de animais 

Na produção, 
processamento 

e manuseio 
de explosivos, 

inflamáveis líquidos, 
gasosos ou 
liquefeitos 

Na fabricação de 
fogos de artifícios 

De direção e 
operação de 
máquinas e 

equipamentos 
elétricos de grande 

porte 

a poeiras inorgânicas; 
acidentes com eletricidade

Exposição à radiação solar, 
chuva; contato com amianto; 
picadas de insetos e animais 
peçonhentos; levantamento e 
transporte de peso excessivo; 

posturas inadequadas e 
movimentos repetitivos; 

acidentes com instrumentos 
pérfuro-cortantes; queda de 
toras; exposição à vibração, 
explosões e desabamentos; 
combustão espontânea do 

carvão; monotonia; estresse 
da tensão da vigília do 
forno; fumaça contendo 
subprodutos da pirólise 

e combustão incompleta: 
ácido pirolenhoso, alcatrão, 
metanol, acetona, acetato, 

monóxido de carbono, dióxido 
de carbono e metano 

Exposição a vírus, bactérias, 
bacilos, fungos e parasitas

Exposição a vapores e gases 
tóxicos; risco de incêndios e 

explosões

Exposição a incêndios, 
explosões, corantes de 

chamas (cloreto de potássio, 
antimônio trisulfito) e poeiras

Esforços físicos intensos 
e acidentes com sistemas; 
circuitos e condutores de 

energia elétrica

Esforços físicos intensos; 

se pulmonar; choque elétrico

Queimaduras na pele; envelheci-
mento precoce; câncer de pele; de-
sidratação; doenças respiratórias; 

hipertemia; reações na pele ou 
generalizadas; fadiga física; dores 
musculares nos membros e coluna 
vertebral; lesões e deformidades 

osteomusculares; comprometimen-
to do desenvolvimento psicomotor; 

dort/ler; ferimentos; mutilações; 
traumatismos; lesões osteomus-
culares; síndromes vasculares; 

queimaduras; sofrimento psíquico; 
intoxicações agudas e crônicas

Tuberculose; carbúnculo; brucelo-
se; hepatites virais; tétano; psitaco-
se; ornitose; dermatoses ocupacio-

nais e dermatites de contato 

Queimaduras; intoxicações; rinite; 
asma ocupacional; dermatoses 
ocupacionais e dermatites de 

contato

Queimaduras; intoxicações; enfi-
sema crônico e difuso; bronquite e 

asma ocupacional

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 
sinovites, tenossinovites); muti-

lações; esmagamentos; fraturas; 
queimaduras; perda temporária da 
consciência; carbonização; parada 

cárdio-respiratória 
Afecções músculo-

-esquelética(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); tuberculose; carbúnculo; 

brucelose; antrax; cânceres; rinite 
crônica; conjuntivite; pneumonite; 
dermatites de contato; dermatose 

ocupacional e queimaduras

32.

33.

34.

35.

36.
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Em curtumes, 
industrialização de 
couros e fabricação 
de peles e peliças 

Em matadouros ou 
abatedouros em 

geral 

Em processamento 
ou empacotamento 

mecanizado de 
carnes 

Na fabricação de 
farinha de mandioca 

Em indústrias 
cerâmicas 

Em olarias nas 
áreas de fornos ou 
com exposição à 

umidade excessiva 

exposição a corantes, 
alvejantes, álcalis, 

desengordurantes, ácidos, 
alumínio, branqueadores, 
vírus, bactérias, bacilos, 

fungos e calor 

Esforços físicos intensos; 
riscos de acidentes com 
animais e ferramentas 

pérfuro-cortantes e exposição 
a agentes biológicos

Acidentes com máquinas, 
ferramentas e instrumentos 
pérfuro-cortantes; esforços 

repetitivos e riscos biológicos

Esforços físicos intensos; 
acidentes com instrumentos 
pérfuro-cortantes; posições 
inadequadas; movimentos 

repetitivos; altas temperaturas 
e poeiras

Levantamento e transporte de 
peso; posturas inadequadas 

e movimentos repetitivos; 
exposição ao calor e à 

umidade; exposição à poeira; 
acidentes com máquinas e 

quedas 

Levantamento e transporte de 
peso; posturas inadequadas 

e movimentos repetitivos; 
exposição ao calor e à 

umidade; exposição à poeira; 
acidentes com máquinas e 

quedas

Acidentes com máquinas 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 

dorsalgias, sinovites, tenossi-
novites); contusões; ferimentos; 

tuberculose; carbúnculo; brucelose 
e psitacose; antrax 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); contusão; amputação; corte; 
DORT/LER; tuberculose; carbún-

culo; brucelose; psitacose 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); contusão; amputações; 

cortes; queimaduras; DORT/LER; 
cifose; escoliose; afecções respira-
tórias e dermatoses ocupacionais 

Fadiga física; dores musculares 
nos membros e coluna vertebral; 

lesões e deformidades osteo-
musculares; comprometimento 

do desenvolvimento psicomotor; 
desidratação; intermação; doenças 
respiratórias, com risco de silico-
se; fraturas; mutilações; choques 

elétricos

Fadiga física; dores musculares 
nos membros e coluna vertebral; 

lesões e deformidades osteo-
musculares; comprometimento 

do desenvolvimento psicomotor; 
desidratação; intermação; doenças 
respiratórias, com risco de silico-
se; fraturas; mutilações; choques 

elétricos 

Contusões; perfurações; cortes; 
dorsalgia; cervicalgia; síndrome 

cervicobraquial; tendinites; bursi-
tes; DORT/LER; alterações tempo-
rária do limiar auditivo; hipoacusia 

e perda da audição

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); silicose; asma ocupacional; 

bronquite; dermatites; dermatoses 
ocupacionais; intermação; ferimen-
tos; mutilações; fadiga e estresse 

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

e ferramentas pérfuro-
cortantes; esforços repetitivos 
e vibrações, poeiras e ruídos

Esforços físicos intensos; 
exposição a poeiras (sílica); 
altas temperaturas; efeitos 

abrasivos sobre a pele

Exposição a solventes 
orgânicos, pigmentos de 

chumbo, cádmio e manganês 
e poeiras

Esforços físicos intensos; 
exposição a poeiras (sílica), 

metais pesados, altas 
temperaturas, corantes 
e pigmentos metálicos 

(chumbo, cromo e outros) 
e calor 

Exposição a poeiras 
minerais e ao calor; posições 

inadequadas

Esforços físicos intensos; 
exposição a produtos 

químicos, antioxidantes, 
plastificantes, dentre outros, 

e ao calor 

Exposição a vapores de 
etanol, metanol e outros 
riscos químicos; risco de 
incêndios e explosões 

Exposição a vapores de 
etanol e a poeira de cereais; 

Encefalopatias tóxicas agudas e 
crônicas; hipertensão arterial; arrit-
mias cardíacas; insuficiência renal; 
hipotireoidismo; anemias; derma-
toses ocupacionais e irritação da 

pele e mucosas 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); queimaduras; catarata; silico-
se; asma ocupacional; bronquite; 

enfisema; intoxicação; dermatoses 
ocupacionais; intermação

Pneumoconioses e dermatites; fa-
diga física e intermação; afecções 

músculo-esqueléticas(bursites, 
tendinites, dorsalgias, sinovites, 

tenossinovites); DORT/LER 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); câncer de bexiga e pulmão; 

asma ocupacional; bronquite; 
enfisema; intoxicação; dermatoses 
ocupacionais; intermação e intoxi-

cações; queimaduras

Cânceres; dermatoses ocupa-
cionais; dermatites de contato; 
intermação; asma ocupacional; 

bronquites; queimaduras

Queimaduras; asfixia; tonturas; 
intoxicação; irritação das vias aé-

reas superiores; irritação da pele e 
mucosas; cefaléia e embriaguez

Frio; hipotermia com diminuição da 
capacidade física e mental; calor, 
hipertermia; fadiga; desidratação; 

desequilíbrio hidroeletrolítico e 
estresse

Neoplasia maligna dos brônquios 
e pulmões; bronquite; pneumonite; 
edema pulmonar agudo; enfisema 
intersticial; queimaduras; cortes; 
amputações; traumatismos; con-

Na fabricação de 
botões e outros 

artefatos de nácar, 
chifre ou osso 

Na fabricação de 
cimento ou cal 

Na fabricação de 
colchões

Na fabricação de 
cortiças, cristais, 

esmaltes, estopas, 
gesso, louças, vidros 

ou vernizes 

Na fabricação de 
porcelanas 

Na fabricação 
de artefatos de 

borracha 

Em destilarias de 
álcool 

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

juntivite; catarata e intoxicações 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 

dorsalgias, sinovites, tenossi-
novites); neoplasia maligna dos 
brônquios e pulmões; bronquite; 
pneumonite; edema pulmonar 

agudo; enfisema intersticial; asma 
ocupacional; cortes; amputações; 
traumatismos; dermatose ocupa-

cional; anemias; conjuntivite

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); asma ocupacional; bronquite; 

pneumonite; edema pulmonar 
agudo; enfizema intersticial; asma 
ocupacional; dermatose ocupacio-
nal; esmagamentos; ferimentos; 
amputações; mutilações; fadiga; 

stress e DORT/LER 

Síndrome cervicobraquial; dor 
articular; moléstia de Dupuytren; 

capsulite adesiva do ombro; 
bursites; epicondilite lateral; oste-
ocondrose do adulto; doença de 

Kohler; hérnia de disco; artroses e 
aumento da pressão arterial 

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); asfixia; perda da consciência; 
fibrilação ventricular; queimaduras; 

fraturas; contusões; intermação; 
perfuração da membrana do tím-

pano

exposição a bebidas 
alcoólicas, ao calor, à 

formação de atmosferas 
explosivas; incêndios e outros 

acidentes 

Exposição a temperaturas 
extremas, frio e calor

Exposição a poeiras 
metálicas tóxicas, (chumbo, 
arsênico cádmio), monóxido 
de carbono, estilhaços de 

metal, calor, e acidentes com 
máquinas e equipamentos

Esforços físicos intensos; 
exposição à poeira de 
madeiras, solventes 

orgânicos, tintas e vernizes; 
riscos de acidentes 

com máquinas, serras e 
ferramentas perigosas

Esforços físicos intensos; 
exposição à poeira de 

madeiras; risco de acidentes 
com máquinas, serras, 

equipamentos e ferramentas 
perigosas

Vibrações localizadas ou 
generalizadas

Esforços físicos intensos; 
exposição a fumos metálicos 

Na fabricação de 
bebidas alcoólicas

No interior de 
resfriadores, casas 

de máquinas, 
ou junto de 

aquecedores, fornos 
ou alto-fornos 

Em serralherias 

Em indústrias de 
móveis

No beneficiamento 
de madeira 

Com exposição 
a vibrações 

localizadas ou de 
corpo inteiro

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

De desmonte ou 
demolição de navios 
e embarcações em 

geral 

(ferro, bronze, alumínio, 
chumbo e outros); uso de 

ferramentas pesadas; altas 
temperaturas

56.

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Eletrochoque; fibrilação ventricular; 
parada cárdio-respiratória; trauma-

tismos; escoriações fraturas

Em sistemas de 
geração, transmis-

são e distribuição de 
energia elétrica

Exposição à energia de alta 
tensão; choque elétrico e 

queda de nível.

57.

Atividade: Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 

dorsalgias, sinovites, tenossi-
novites); mutilações; fraturas; 

esmagamentos; traumatismos; 
afecções respiratórias; dermatites 
de contato; intermação; síndrome 
cervicobraquial; dores articulares; 
intoxicações; polineuropatia peri-
férica; doenças do sistema hema-
topoiético; leucocitose; episódios 
depressivos; neurastenia; derma-
toses ocupacionais; DORT/LER; 
cortes; contusões; traumatismos

Construção civil e 
pesada, incluindo 

construção, restau-
ração, reforma e 

demolição

Esforços físicos intensos; 
risco de acidentes por queda 

de nível, com máquinas, 
equipamentos e ferramentas; 
exposição à poeira de tintas, 
cimento, pigmentos metálicos 
e solventes; posições inade-
quadas; calor; vibrações e 

movimentos repetitivos

58.

Atividade: Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); queimaduras; câncer de be-
xiga e pulmão; asma ocupacional; 
bronquite; enfisema; intoxicação; 

dermatoses ocupacionais; interma-
ção e intoxicações

Em borracharias ou 
locais onde sejam 

feitos recapeamento 
ou recauchutagem 

de pneus

Esforços físicos intensos; ex-
posição a produtos químicos, 
antioxidantes, plastificantes, 

entre outros, 
e calor

59.

Atividade: Comércio (Reparação de Veículos Automotores Objetos Pessoais e Domésticos)
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Intoxicações; queimaduras; rinite e 
dermatites de contato

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); lesões; fraturas; contusões; 

traumatismos; fobia e transtorno do 
ciclo vigília-sono

Ferimentos; contusões; fraturas; 
traumatismos e mutilações

No transporte e 
armazenagem de 
álcool, explosivos, 

inflamáveis líquidos, 
gasosos e lique-

feitos 

Em porão ou convés 
de navio 

Em transporte de 
pessoas ou animais 
de pequeno porte

Exposição a vapores 
tóxicos; risco de incêndio 

e explosões

Esforços físicos intensos; 
risco de queda de nível; 

isolamento, calor e outros 
riscos inerentes às cargas 

transportadas

Acidentes de trânsito

60.

61.

62.

Atividade: Transportes e Armazenagem

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Intoxicações agudas e crônicas; 
polineuropatia; dermatites de con-
tato; dermatite alérgica; osteomalá-
cia do adulto induzida por drogas; 
cânceres; arritmia cardíaca; leu-
cemias; neurastenia e episódios 

depressivos

Tuberculose; carbúnculo; brucelo-
se; psitacose; raiva; asma; rinite; 

conjuntivite; pneumonia; dermatite 
de contato e dermatose ocupa-

cional

Tuberculose; AIDS; hepatite; me-
ningite; carbúnculo; toxaplasmose; 

viroses, parasitoses; zoonose; 
pneumonias; candidíases; der-

matoses; episódios depressivos e 
sofrimento mental 

No manuseio ou 
aplicação de pro-
dutos químicos, 

incluindo limpeza 
de equipamentos, 
descontaminação, 
disposição e retor-
no de recipientes 

vazios

Em contato com 
animais portadores 
de doenças infecto-
-contagiosas e em 

postos de vacinação 
de animais

Em hospitais, servi-
ços de emergência, 
enfermarias, ambu-
latórios, postos de 
vacinação e outros 
estabelecimentos 

destinados ao 
cuidado da saúde 

humana, em que se 
tenha contato direto 
com os pacientes ou 
se manuseie objetos 
de uso dos pacien-

tes não previamente 
esterilizados

Exposição a quimioterápicos 
e outras substâncias químicas 

de uso terapêutico

Exposição a vírus, bactérias, 
parasitas e bacilos

Exposição a vírus, bactérias, 
parasitas e bacilos; stress 

psíquico e sofrimento;
acidentes com material bio-

lógico
 

63.

64.

65.

Atividade: Saúde e Serviços Sociais
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66.

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Em laboratórios des-
tinados ao preparo 
de soro, de vacinas 
e de outros produtos 

similares Exposição a vírus, bactérias, 
parasitas, bacilos e contato 
com animais de laboratório

Envenenamentos; cortes; lacera-
ções; hepatite; AIDS; tuberculose; 
carbúnculo; brucelose; psitacose; 
raiva; asma; rinite crônica; con-
juntivite; zoonoses; ansiedade e 

sofrimento mental

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Polineurites; dermatoses ocupa-
cionais; blefarites; conjuntivites; 

intermação; fadiga e queimaduras

Hipotireoidismo; anemias; polineu-
ropatias; encefalopatias; hiper-

tensão arterial; arritmia cardíaca; 
insuficiência renal; infertilidade 
masculina; queimaduras; inter-
mação e depressão do Sistema 

Nervoso Central.

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-

tes); escolioses; disfunção olfativa; 
alcoolismo; asma; bronquite; 

lesões oculares; dermatites; der-
matoses; asfixia; salmoneloses; 

leptospirose e disfunções olfativas

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); ferimentos; lacerações; 

intermações; resfriados; DORT/
LER; deformidades da coluna 

vertebral; infecções respiratórias; 
piodermites; desidratação; derma-
toses ocupacionais; dermatites de 
contato; alcoolismo e disfunções 

olfativas

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovi-
tes); ferimentos; contusões; der-

matoses ocupacionais; ansiedade; 
alcoolismo; desidratação; câncer 
de pele; neurose profissional e 

ansiedade

Em lavanderias 
industriais 

Em tinturarias e 
estamparias 

Em esgotos 

Na coleta, seleção 
e beneficiamento 

de lixo 

Em cemitérios 

Exposição a solventes, cloro, 
sabões, detergentes, calor e 

movimentos repetitivos 

Exposição a solventes, co-
rantes, pigmentos metálicos, 

calor e umidade

Esforços físicos intensos; 
exposição a produtos quími-
cos utilizados nos processos 
de tratamento de esgoto, tais 
como cloro, ozônio, sulfeto 

de hidrogênio e outros; riscos 
biológicos; espaços confina-
dos e riscos de explosões

Esforços físicos intensos; 
exposição aos riscos físicos, 

químicos e biológicos; ex-
posição a poeiras tóxicas, 

calor; movimentos repetitivos; 
posições antiergonômicas

Esforços físicos intensos; 
calor; riscos biológicos (bac-
térias, fungos, ratos e outros 
animais, inclusive peçonhen-

tos); risco de acidentes e 
estresse psíquico

67.

68.

69.

70.

71.

Atividade: Serviços Coletivos, Sociais, Pessoais e Outros
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Em serviços exter-
nos, que impliquem 

em manuseio e 
porte de valores que 
coloquem em risco 
a sua segurança 

(Office-boys, men-
sageiros, contínuos)

Em ruas e outros lo-
gradouros públicos 
(comércio ambu-
lante, guardador 

de carros, guardas 
mirins, guias turís-
ticos, transporte de 

pessoas ou animais, 
entre outros)

Em artesanato 

De cuidado e vigi-
lância de crianças, 
de pessoas idosas 

ou doentes

Domésticos

Acidentes de trânsito e expo-
sição à violência

Exposição à violência, dro-
gas, assédio sexual e tráfico 

de pessoas; exposição à 
radiação solar, chuva e frio; 

acidentes de trânsito; atrope-
lamento

Levantamento e transporte 
de peso; manutenção de 

posturas inadequadas; movi-
mentos repetitivos; acidentes 

com instrumentos pérfuro-
-cortantes; corpos estranhos; 

jornadas excessivas

Esforços físicos intensos; 
violência física, psicológica 

e abuso sexual; longas 
jornadas; trabalho noturno; 
isolamento; posições an-

tiergonômicas; exposição a 
riscos biológicos.

Esforços físicos intensos; 
isolamento; abuso físico, 

psicológico e sexual; longas 
jornadas de trabalho; trabalho 
noturno; calor; exposição ao 
fogo, posições antiergonômi-
cas e movimentos repetitivos; 

tracionamento da coluna 
vertebral; sobrecarga muscu-

lar e queda de nível

Traumatismos; ferimentos; ansie-
dade e estresse

Ferimentos e comprometimen-
to do desenvolvimento afetivo; 
dependência química; doenças 
sexualmente transmissíveis; ati-
vidade sexual precoce; gravidez 

indesejada; queimaduras na pele; 
envelhecimento precoce; câncer 
de pele; desidratação; doenças 

respiratórias; hipertemia; trauma-
tismos; ferimentos

Fadiga física; dores musculares 
nos membros e coluna vertebral; 
lesões e deformidades ostemus-

culares; comprometimento do 
desenvolvimento psicomotor; 

DORT/LER; ferimentos; mutila-
ções; ferimentos nos olhos; fadiga; 

estresse; distúrbios do sono

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); DORT/LER; ansiedade; 

alterações na vida familiar; síndro-
me do esgotamento profissional; 

neurose profissional; fadiga física; 
transtornos do ciclo vigília-sono; 
depressão e doenças transmis-

síveis.

Afecções músculo-
-esqueléticas(bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossino-
vites); contusões; fraturas; feri-

mentos; queimaduras; ansiedade; 
alterações na vida familiar; trans-

tornos do ciclo vigília-sono; DORT/
LER; deformidades da coluna 

vertebral (lombalgias, lombocia-
talgias, escolioses, cifoses, lordo-
ses); síndrome do esgotamento 

profissional e neurose profissional; 
traumatismos; tonturas e fobias

72.

73.

74.

75.

76.
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

Dermatoses ocupacionais; 
encefalopatias; queimaduras; 

leucocitoses; elaiconiose; 
episódios depressivos; tremores; 
transtornos da personalidade e 

neurastenia

Ferimentos e mutilações

Hipotermia; eritema pérnio; 
geladura (Frostbite) com necrose 

de tecidos; bronquite; rinite; 
pneumonias

Afecções músculo-
esqueléticas(bursites, 

tendinites, dorsalgias, sinovites, 
tenossinovites); lombalgias; 
lombociatalgias; escolioses; 
cifoses; lordoses; maturação 

precoce das epífises

De manutenção, 
limpeza, lavagem 
ou lubrificação de 
veículos, tratores, 
motores, compo-
nentes, máquinas 
ou equipamentos, 
em que se utilizem 
solventes orgânicos 
ou inorgânicos, óleo 

diesel, desengra-
xantes ácidos ou 
básicos ou outros 

produtos derivados 
de óleos minerais

Com utilização de 
instrumentos ou 

ferramentas perfu-
rocontantes, sem 

proteção adequada 
capaz de controlar 

o risco 

Em câmaras frigo-
ríficas 

Com levantamento, 
transporte, carga ou 

descarga manual 
de pesos, quando 
realizados rara-

mente, superiores 
a 20 quilos, para o 
gênero masculino 
e superiores a 15 

quilos para o gênero 
feminino; e superio-
res a 11 quilos para 
o gênero masculino 

e superiores a 7 

Exposição a solventes orgâ-
nicos, neurotóxicos, desen-
graxantes, névoas ácidas e 

alcalinas

Perfurações e cortes

Exposição a baixas tempera-
turas e a variações súbitas

Esforço físico intenso; tracio-
namento da coluna vertebral; 

sobrecarga muscular

77.

78.

79.

80.

Atividade: Todas

Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

quilos para o gênero 
feminino, quando 

realizados freqüen-
temente

Ao ar livre, sem 
proteção adequada 
contra exposição 
à radiação solar, 

chuva , frio

Em alturas supe-
riores a 2,0 (dois) 

metros 

Com exposição a 
ruído contínuo ou 
intermitente acima 
do nível previsto na 
legislação pertinente 
em vigor, ou a ruído 

de impacto 

Com exposição 
ou manuseio de 
arsênico e seus 

compostos, asbes-
tos, benzeno, carvão 

mineral, fósforo e 
seus compostos, 
hidrocarbonetos, 
outros compostos 

de carbono, metais 
pesados (cádmio, 
chumbo, cromo e 
mercúrio) e seus 

compostos, silicatos, 
ácido oxálico, nítrico, 
sulfúrico, bromídrico, 

fosfórico, pícrico, 
álcalis cáusticos ou 
substâncias nocivas 
à saúde conforme 

classificação da Or-
ganização Mundial 
da Saúde (OMS) 

Em espaços confi-
nados 

De afiação de ferra-
mentas e instrumen-

tos metálicos em 

Exposição, sem proteção 
adequada, à radiação solar, 

chuva e frio

Queda de nível

Exposição a níveis elevados 
de pressão sonora

Exposição aos compostos 
químicos acima dos limites de 

tolerância

Isolamento; contato com po-
eiras, gases tóxicos e outros 

Intermações; queimaduras na 
pele; envelhecimento precoce; 
câncer de pele; desidratação; 

doenças respiratórias; ceratoses 
actínicas; hipertemia; dermatoses; 
dermatites; conjuntivite; queratite; 
pneumonite; fadiga; intermação

Fraturas; contusões; traumatismos; 
tonturas; fobias

Alteração temporária do limiar 
auditivo; hipoacusia; perda da 
audição; hipertensão arterial; 

ruptura traumática do tímpano; 
alterações emocionais; alterações 

mentais e estresse

Neoplasia maligna dos brônquios 
e pulmões; angiosarcoma 
do fígado; polineuropatias; 

encefalopatias; neoplasia maligna 
do estômago, laringe e pleura; 

mesoteliomas; asbestoses; arritmia 
cardíaca; leucemias; síndromes 

mielodisplásicas; transtornos 
mentais; cor pulmonale; silicose e 

síndrome de Caplan

81.

82.

83.

84.
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

afiadora, rebolo ou 
esmeril, sem prote-
ção coletiva contra 
partículas volantes

De direção, opera-
ção, de veículos, 

máquinas ou equi-
pamentos, quando 
motorizados e em 

movimento (máqui-
nas de laminação, 
forja e de corte de 

metais, máquinas de 
padaria, como mis-
turadores e cilindros 
de massa, máquinas 
de fatiar, máquinas 
em trabalhos com 
madeira, serras 

circulares, serras 
de fita e guilhotinas, 
esmeris, moinhos, 
cortadores e mistu-

radores, equipamen-
tos em fábricas de 

papel, guindastes ou 
outros similares) 

Com exposição a 
radiações ionizante 

e não-ionizantes 
(microondas, ultra-

violeta ou laser) 

De manutenção e 
reparo de máquinas 

e equipamentos 
elétricos, quando 

energizados

contaminantes

Acidentes com material 
cortante e com exposição a 

partículas metálicas cortantes 
desprendidas da afiadora

Esforços físicos; acidentes 
com ferramentas e com sis-

temas condutores de energia 
elétrica

Exposição a radiações 
não-ionizante e ionizante 

(raios X, gama, alfa e beta) 
em processos industriais, 

terapêuticos ou propedêuti-
cos (em saúde humana ou 
animal) ou em prospecção; 
processamento, estocagem 

e transporte de materiais 
radioativos

Esforços físicos intensos; 
exposição a acidentes com 
sistemas, circuitos e condu-

Transtorno do ciclo vigília-sono; 
rinite; bronquite; irritabilidade e 

estresse

Ferimentos e mutilações

Afecções músculo-
esqueléticas(bursites, 

tendinites, dorsalgias, sinovites, 
tenossinovites); mutilações; 

esmagamentos; fraturas; 
queimaduras e parada cárdio-

respiratória 

Carcinomas baso-celular e 
espino-celular; neoplasia 

maligna da cavidade nasal, 
brônquios, pulmões, ossos 
e cartilagens articulares; 

sarcomas ósseos; leucemias; 
síndrome mielodisplásicas; 

anemia aplástica; hemorragias; 
agranulocitose; polineuropatia; 
blefarite; conjuntivite; catarata; 

gastroenterite; afecções da pele e 
do tecido conjuntivo relacionadas 
com a radiação, osteonecrose e 

infertilidade masculina 

85.

86.

87.

88.
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Item Descrição  Prováveis  Prováveis Repercussões
 dos Trabalhos Riscos Ocupacionais  à Saúde

tores de energia elétrica e 
acidentes com equipamentos 

e ferramentas contuso-
-cortantes

Afecções músculo-
esqueléticas(bursites, 

tendinites, dorsalgias, sinovites, 
tenossinovites); mutilações; 

esmagamentos; fraturas; 
queimaduras; perda temporária da 
consciência; carbonização; parada 

cárdio-respiratória

II. Trabalhos Prejudiciais à Moralidade

Item Descrição dos Trabalhos

1. Aqueles prestados de qualquer modo em prostíbulos, boates, bares, cabarés, danceterias, 
casas de massagem, saunas, motéis, salas ou lugares de espetáculos obscenos, salas de 
jogos de azar e estabelecimentos análogos 

2. De produção, composição, distribuição, impressão ou comércio de objetos sexuais, livros, 
revistas, fitas de vídeo ou cinema e cds pornográficos, de escritos, cartazes, desenhos, gra-
vuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos pornográficos que possam 
prejudicar a formação moral 

3. De venda, a varejo, de bebidas alcoólicas 

4. Com exposição a abusos físicos, psicológicos ou sexuais.

89.
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ser executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da 
Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 12 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da 
República.

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.09.2000 
––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008

Regulamenta os artigos 3º, alínea “d”, e 4º da Convenção 
182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 
trata da proibição das piores formas de trabalho infantil 
e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 178, de 14 de dezembro de 1999, 
e promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro 
de 2000, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos 
artigos 3º, alínea “d”, e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), 

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil 
(Lista TIP), na forma do Anexo, de acordo com o disposto nos artigos 3º, 
“d”, e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178, de 14 de dezembro de 1999 
e promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000. 

Art. 2º Fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas ati-
vidades descritas na Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste decreto.
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§ 1º A proibição prevista no caput poderá ser elidida: 
I - na hipótese de ser o emprego ou trabalho, a partir da idade de 

dezesseis anos, autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após 
consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, 
desde que fiquem plenamente garantidas a saúde, a segurança e a moral 
dos adolescentes; e 

II - na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, 
assinado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde no 
trabalho, que ateste a não exposição a riscos que possam comprometer a 
saúde, a segurança e a moral dos adolescentes, depositado na unidade des-
centralizada do Ministério do Trabalho e Emprego da circunscrição onde 
ocorrerem as referidas atividades. 

§ 2º As controvérsias sobre a efetiva proteção dos adolescentes envol-
vidos em atividades constantes do parecer técnico referido no § 1º, inciso II, 
serão objeto de análise por órgão competente do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que tomará as providências legais cabíveis. 

§ 3º A classificação de atividades, locais e trabalhos prejudiciais à 
saúde, à segurança e à moral, nos termos da Lista TIP, não é extensiva aos 
trabalhadores maiores de dezoito anos. 

Art. 3º Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, 
desde que fora das áreas de risco à saúde, à segurança e à moral, ao menor 
de dezoito e maior de dezesseis anos e ao maior de quatorze e menor de 
dezesseis, na condição de aprendiz. 

Art. 4º Para fins de aplicação das alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3º 
da Convenção nº 182, da OIT, integram as piores formas de trabalho infantil: 

I - todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como 
venda ou tráfico, cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado 
ou obrigatório; 

II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins 
de exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações 
pornográficas; 

III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras 
NAÇÕES UNIDAS 

DECLARAÇÃO DO MILÊNIO

PREFÁCIO

A Declaração do Milênio das Nações Unidas é um documento his-
tórico para o novo século. Aprovada na Cimeira do Milênio – realizada de 
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6 a 8 de Setembro de 2000, em Nova Iorque –, reflete as preocupações de 
147 Chefes de Estado e de Governo e de 191 países, que participaram na 
maior reunião de sempre de dirigentes mundiais.

Esta Declaração foi elaborada ao longo de meses de conversações, 
em que foram tomadas em consideração as reuniões regionais e o Fórum do 
Milênio, que permitiram que as vozes das pessoas fossem ouvidas. Apraz-me 
verificar que muitos dos compromissos e alvos sugeridos no meu Relatório 
do Milênio foram incluídos nela.

 A minha intenção, ao propor a realização da Cimeira, foi utilizar a 
força simbólica do Milênio para ir ao encontro das necessidades reais das 
pessoas de todo o mundo. Ao ouvir os dirigentes mundiais e ler a Declara-
ção que aprovaram, fiquei impressionado com a convergência de opiniões 
sobre os desafios com que nos vemos confrontados e com a premência do 
seu apelo à ação.

Os líderes definiram alvos concretos, como reduzir para metade a 
percentagem de pessoas que vivem na pobreza extrema, fornecer água po-
tável e educação a todos, inverter a tendência de propagação do HIV/AID’s 
e alcançar outros objetivos no domínio do desenvolvimento.

Pediram o reforço das operações de paz das Nações Unidas, para 
que as comunidades vulneráveis possam contar conosco nas horas difíceis. 
E pediram-nos também que combatêssemos a injustiça e a desigualdade, o 
terror e o crime, e que protegêssemos o nosso patrimônio comum, a Terra, 
em benefício das gerações futuras.

Na Declaração, os dirigentes mundiais deram indicações claras sobre 
como adaptar a Organização ao novo século.

Estão preocupados – aliás, justamente – com a eficácia da ONU. 
Querem ação e, acima de tudo, resultados. Pela minha parte, renovo a minha 
dedicação e a do meu pessoal ao cumprimento deste mandato. Mas, em 
última análise, são os próprios dirigentes que são as Nações Unidas. Está 
ao seu alcance, e portanto compete-lhes a eles, alcançar os objetivos que 
definiram. A eles e àqueles que os elegeram, os povos do mundo, digo: só 
vós podeis decidir se a ONU estará à altura do desafio.

Kofi A. Annan
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas

ASSEMBLEIA GERAL
APROVA A SEGUINTE DECLARAÇÃO

Declaração do Milênio das Nações Unidas
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I - Valores e Princípios
Nós, Chefes de Estado e de Governo, reunimo-nos na Sede da 

Organização das Nações Unidas em Nova York, entre os dias 6 e 8 de 
setembro de 2000, no início de um novo milênio, para reafirmar a nossa fé 
na Organização e em sua Carta como bases indispensáveis de um mundo 
mais pacífico, mais próspero e mais justo.

Reconhecemos que, para além das responsabilidades que todos temos 
perante nossas sociedades, temos a responsabilidade coletiva de respeitar e 
defender os princípios da dignidade humana, da igualdade e da eqüidade, 
em nível mundial. Como dirigentes, temos, um dever para com todos os 
habitantes de planeta, em especial para com os desfavorecidos e, em parti-
cular, com as crianças do mundo, a quem pertence o futuro.

Reafirmamos nossa adesão aos propósitos e princípios da Carta das 
Nações Unidas, que demonstraram ser atemporais e universais. De fato, sua 
pertinência e capacidade como fonte de inspiração aumentaram, à medida 
que se multiplicaram os vínculos e foi se consolidando a interdependência 
entre as nações e os povos.

Estamos decididos a estabelecer uma paz justa e duradoura em 
todo o mundo, em conformidade com os propósitos e princípios da Carta. 
Reafirmamos a nossa determinação de apoiar todos os esforços que visam 
respeitar a igualdade e soberania de todos os Estados, o respeito pela sua 
integridade territorial e independência política; a resolução dos conflitos por 
meios pacíficos e em consonância com os princípios de justiça e do direito 
internacional; o direito à autodeterminação dos povos que permanecem 
sob domínio colonial e ocupação estrangeira; a não ingerência nos assuntos 
internos dos Estados; o respeito pelos direitos humanos e liberdades funda-
mentais; o respeito pela igualdade de direito de todos, sem distinções por 
motivo de raça, sexo, língua ou religião; e a cooperação internacional para 
resolver os problemas de caráter econômico, social, cultural ou humanitário.

Pensamos que o principal desafio com o qual nos deparamos hoje 
é conseguir que a globalização venha a ser uma força positiva para todos 
os povos do mundo, uma vez que, se é certo que a globalização oferece 
grandes possibilidades, atualmente seus benefícios, assim como seus custos, 
são distribuídos de forma muito desigual. Reconhecemos que os países em 
desenvolvimento e os países com economias em transição enfrentam sérias 
dificuldades para fazer frente a este problema fundamental. Assim, con-
sideramos que, só através de esforços amplos e sustentados para criar um 
futuro comum, baseado em nossa condição humana comum, em toda a sua 
diversidade, pode a globalização ser completamente eqüitativa e favorecer 
a inclusão. Estes esforços devem incluir a adoção de políticas e medidas, a 
nível mundial, que correspondam às necessidades dos países em desenvol-
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vimento e das economias em transição e que sejam formuladas e aplicadas 
com a sua participação efetiva.

Consideramos que determinados valores fundamentais são essenciais 
para as relações internacionais no século XXI. Entre eles figuram:

A liberdade. Os homens e as mulheres têm o direito de viver sua 
vida e de criar os seus filhos com dignidade, livres da fome e livres do 
medo da violência, da opressão e da injustiça. A melhor forma de garantir 
estes direitos é através de governos de democracia participativa baseados 
na vontade popular.

A igualdade. Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possi-
bilidade de se beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de direitos e de 
oportunidades entre homens e mulheres deve ser garantida.

A solidariedade. Os problemas mundiais devem ser enfrentados de 
modo a que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos com justiça, 
de acordo com os princípios fundamentais da eqüidade e da justiça social. 
Os que sofrem, ou os que se beneficiam menos, merecem a ajuda dos que 
se beneficiam mais.

A tolerância. Os seres humanos devem respeitar-se mutuamente, 
em toda a sua diversidade de crenças, culturas e idiomas. Não se devem 
reprimir as diferenças dentro das sociedades, nem entre estas. As diferenças 
devem, sim, ser apreciadas como bens preciosos de toda a humanidade. 
Deve promover-se ativamente uma cultura de paz e diálogo entre todas as 
civilizações.

Respeito pela natureza. É necessário atuar com prudência na gestão 
de todas as espécies e recursos naturais, de acordo com os princípios do 
desenvolvimento sustentável. Só assim poderemos conservar e transmitir aos 
nossos descendentes as imensuráveis riquezas que a natureza nos oferece. 
É preciso alterar os atuais padrões insustentáveis de produção e consumo, 
no interesse do nosso bem-estar futuro e no das futuras gerações.

Responsabilidade comum. A responsabilidade pela gestão do de-
senvolvimento econômico e social no mundo e por enfrentar as ameaças à 
paz e segurança internacionais deve ser partilhada por todos os Estados do 
mundo e ser exercida multilateralmente. Sendo a organização de caráter 
mais universal e mais representativa de todo o mundo, as Nações Unidas 
devem desempenhar um papel central neste domínio.

Com vista a traduzir estes valores em ações, identificamos um con-
junto de objetivos-chave aos quais atribuímos especial importância.

II - Paz, Segurança e Desarmamento
Não pouparemos esforços para libertar nossos povos do flagelo da 

guerra - seja dentro dos Estados ou entre eles -, que, na última década, já 
custou mais de cinco milhões de vidas. Procuremos também eliminar os 
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perigos que as armas de destruição em massa representam.
Decidimos, portanto:
Consolidar o respeito às leis nos assuntos internacionais e nacionais 

e, em particular, assegurar que os Estados-Membros cumpram as decisões 
do Tribunal Internacional de Justiça, de acordo com a Carta das Nações 
Unidas, nos litígios em que sejam partes.

Aumentar a eficácia das Nações Unidas na manutenção da paz e 
segurança, dotando a Organização dos recursos e dos instrumentos de que 
esta necessita para suas tarefas de prevenção de conflitos, resolução pacífica 
de diferenças, manutenção da paz, consolidação da paz e reconstrução pós-
-conflitos. Neste contexto, tomamos devida nota do relatório do Grupo sobre 
as Operações de Paz das Nações Unidas e pedimos à Assembléia Geral que 
se debruce quanto antes sobre as suas recomendações.

Intensificar a cooperação entre as Nações Unidas e as organizações 
regionais, de acordo com as disposições do Capítulo VIII da carta.

Assegurar que os Estados participantes apliquem os tratados, sobre 
questões como o controle de armamentos e o desarmamento, o direito in-
ternacional humanitário e os direitos humanos, e pedir a todos os Estados 
que considerem a possibilidade de assinar e ratificar o Estatuto de Roma 
do Tribunal Penal Internacional.

Adotar medidas contra o terrorismo internacional e aderir o quanto 
antes a todas as convenções internacionais pertinentes.

Redobrar nossos esforços para pôr em prática o compromisso de lutar 
contra o problema mundial das drogas.

Intensificar a luta contra o crime transnacional em todas as suas di-
mensões, nomeadamente contra o tráfico e contrabando de seres humanos, 
e a lavagem de capitais.

Reduzir tanto quanto possível as conseqüências negativas que as san-
ções econômicas impostas pelas Nações Unidas possam ter nas populações 
inocentes, submeter os regimes de sanções a análises periódicas e eliminar 
as conseqüências adversas das sanções para terceiros.

Lutar pela eliminação das armas de destruição em massa, em par-
ticular as nucleares, e não excluir qualquer via para atingir este objetivo, 
nomeadamente a possibilidade de convocar uma conferência internacional 
para definir os meios adequados para eliminar os perigos nucleares.

Adotar medidas concertadas para pôr fim ao tráfico ilícito de armas 
de pequeno calibre, designadamente tornando as transferências de armas 
mais transparentes e apoiando medidas de desarmamento regional, tendo 
em conta todas as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre 
o Comércio Ilícito de Armas Pessoais e de Pequeno Calibre.

Pedir a todos os Estados-Membros que considerem a possibilidade de 
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aderir à Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e 
Transferência de Minas Pessoais e sobre a sua Destruição, assim como às altera-
ções ao protocolo sobre minas referente à Convenção sobre Armas Convencionais.

Instamos todos os Estados-Membros a observarem a Trégua Olím-
pica, individual e coletivamente, agora e no futuro, e a apoiarem o Comitê 
Olímpico Internacional no seu trabalho de promoção da paz e do entendi-
mento humano através do esporte e do Ideal Olímpico.

III - O desenvolvimento e a erradicação da pobreza
Não pouparemos esforços para libertar nossos semelhantes, homens, 

mulheres e crianças, das condições degradantes e desumanas da pobreza 
extrema, à qual estão submetidos atualmente um bilhão de seres humanos. 
Estamos empenhados em fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade 
para todos e em libertar toda a humanidade da carência.

Em conseqüência, decidimos criar condições propícias, a nível na-
cional e mundial, ao desenvolvimento e à eliminação da pobreza.

A realização destes objetivos depende, entre outras coisas, de uma 
boa governança em cada país. Depende também de uma boa governança no 
plano internacional e da transparência dos sistemas financeiros, monetários 
e comerciais. Defendemos um sistema comercial e financeiro multilateral 
aberto, eqüitativo, baseado em normas, previsível e não discriminatório.

Estamos preocupados com os obstáculos que os países em desenvol-
vimento enfrentam para mobilizar os recursos necessários para financiar 
seu desenvolvimento sustentável. Faremos, portanto, tudo o que estiver ao 
nosso alcance para que a Reunião Intergovernamental de Alto Nível sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento, que se realizará em 2001, tenha êxito.

Decidimos também levar em conta as necessidades especiais dos 
países menos desenvolvidos. Neste contexto, parabenizamo-nos com a 
convocação da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Países 
Menos Desenvolvidos, que irá realizar-se em maio de 2001, e faremos tudo 
para que obtenha resultados positivos. 

Pedimos aos países industrializados:
que adotem, de preferência antes da Conferência, uma política de 

acesso, livre de direitos aduaneiros e de cotas, no que se refere a todas as 
exportações dos países menos desenvolvidos;

que apliquem sem mais demora o programa de redução da dívida 
dos países mais pobres muito endividados e que concordem em cancelar 
todas as dívidas públicas bilaterais contraídas por esses países, em troca deles 
demonstrarem sua firme determinação de reduzir a pobreza; e

que concedam uma ajuda mais generosa ao desenvolvimento , es-
pecialmente aos países que estão realmente se esforçando para aplicar seus 
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recursos na redução da pobreza.
Estamos também decididos a abordar de uma forma global e eficaz 

os problemas da dívida dos países em desenvolvimento com rendimentos 
baixos e médios, adotando diversas medidas de âmbito nacional e interna-
cional, para que a sua dívida seja sustentável a longo prazo.

Estamos também decididos a abordar de uma forma global e eficaz 
os problemas da dívida dos países em desenvolvimento com rendimentos 
baixos e médios, adotando diversas medidas de âmbito nacional e interna-
cional, para que a sua dívida seja sustentável a longo prazo.

Reconhecemos as necessidades e os problemas especiais dos países 
em desenvolvimento sem litoral e por isso pedimos aos doadores bilaterais 
e multilaterais que aumentem sua ajuda financeira e técnica a este grupo de 
países, com o objetivo a satisfazer as suas necessidades especiais de desen-
volvimento e ajudá-los a superar os obstáculos resultantes da sua situação 
geográfica, melhorando os seus sistemas de transporte em trânsito.

Decidimos ainda:
Reduzir pela metade, até o ano de 2015, a porcentagem de ha-

bitantes do planeta com rendimentos inferiores a um dólar por dia e a 
das pessoas que passam fome; do mesmo modo, reduzir pela metade a 
porcentagem de pessoas que não têm acesso à água potável ou carecem 
de meios para obtê-la.

Lutar para que, até esse mesmo ano, as crianças de todo o mundo 
- meninos e meninas - possam concluir o ensino primário e para que haja 
igualdade de gêneros em todos os níveis de ensino.

Até então, ter detido e começado a inverter a tendência atual do 
HIV/Aids, do flagelo da malária e de outras doenças graves que afligem a 
humanidade.

Prestar assistência especial às crianças órfãs devido ao HIV/Aids.
Até o ano 2020, ter melhorado consideravelmente a vida de pelo 

menos um bilhão de habitantes das zonas degradadas, como foi proposto 
na iniciativa “Cidades sem Bairros Degradados”.

Decidimos também:
Promover a igualdade de gêneros e a autonomia da mulher como 

meios eficazes de combater a pobreza, a fome e de promover um desenvol-
vimento verdadeiramente sustentável.

Formular e aplicar estratégias que proporcionem aos jovens de todo 
o mundo a possibilidade real de encontrar um trabalho digno e produtivo.

Incentivar a indústria farmacêutica a aumentar a disponibilidade dos 
medicamentos essenciais e a colocá-los ao alcance de todas as pessoas dos 
países em desenvolvimento que deles necessitem.

Lutar para que todos possam aproveitar os benefícios das novas tec-
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nologias, em particular das tecnologias da informação e das comunicações, 
de acordo com as recomendações formuladas na Declaração Ministerial do 
Conselho Econômico e Social de 2000.

IV - Proteção de nosso meio ambiente comum
Não devemos poupar esforços para libertar toda a humanidade, acima 

de tudo nossos filhos e netos, da ameaça de viver num planeta irremediavel-
mente destruído pelas atividades do homem e cujos recursos já não serão 
suficientes para satisfazer suas necessidades.

Reafirmamos o nosso apoio aos princípios do desenvolvimento sus-
tentável, enunciados na Agenda 21, que foram acordadas na Conferência 
das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento.

Decidimos, portanto, adotar em todas nossas medidas ambientais uma 
nova ética de conservação e de salvaguarda e começar por adotar as seguintes 
medidas:

Fazer tudo o que for possível para que o Protocolo de Kyoto entre 
em vigor de preferência antes do 10º aniversário da Conferência das Nações 
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, em 2002, e iniciar a redução 
das emissões de gases que provocam o efeito estufa.

Intensificar nossos esforços coletivos em prol da administração, 
conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas.

Insistir na aplicação integral da Convenção sobre a Diversidade Bio-
lógica e da Convenção das Nações Unidas da Luta contra a Desertificação 
nos países afetados pela seca grave ou pela desertificação, em particular na 
África.

Pôr fim à exploração insustentável dos recursos hídricos, formulan-
do estratégias de gestão nos planos regional, nacional e local, capazes de 
promover um acesso eqüitativo e um abastecimento adequado.

Intensificar a cooperação para reduzir o número e os efeitos das 
catástrofes provocadas por seres humanos.

Garantir o livre acesso à informação sobre a seqüência de genoma 
humano.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

V - Direitos Humanos, Democracia e Boa Governança
Não pouparemos esforços para promover a democracia e fortalecer 

o estado de direito, assim como o respeito por todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais internacionalmente reconhecidos, principalmente 
o direito ao desenvolvimento.

Decidimos, portanto:
Respeitar e fazer aplicar integralmente a Declaração Universal dos 
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Direitos Humanos.
Esforçarmo-nos para conseguir a plena proteção e a promoção dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de todas as pessoas, 
em todos os países.

Aumentar, em todos os países, a capacidade de aplicar os princípios 
e as práticas democráticas e o respeito pelos direitos humanos, incluindo o 
direito das minorias.

Lutar contra todas as formas de violência contra a mulher e aplicar a Con-
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

Adotar medidas para garantir o respeito e a proteção dos direitos 
humanos dos migrantes, dos trabalhadores migrantes e das suas famílias, 
para acabar com os atos de racismo e xenofobia, cada vez mais freqüentes 
em muitas sociedades, e para promover uma maior harmonia e tolerância 
em todas as sociedades.

Trabalhar coletivamente para conseguir que os processos políticos 
sejam mais abrangentes, de modo a permitirem a participação efetiva de 
todos os cidadãos, em todos os países.

Assegurar a liberdade dos meios de comunicação para cumprir a sua 
indispensável função e o direito público de ter acesso à informação.

VI - Proteção dos grupos vulneráveis
Não pouparemos esforços para garantir que as crianças e todas as po-

pulações civis que sofrem com as conseqüências das catástrofes naturais, de 
atos de genocídio, dos conflitos armados e de outras situações de emergência 
humanitária recebam toda a assistência e a proteção de que necessitam para 
poderem retomar uma vida normal quanto antes. 

Decidimos, portanto:
Aumentar e reforçar a proteção dos civis em situação de emergência 

complexas, em conformidade com o direito internacional humanitário.
Intensificar a cooperação internacional, designadamente a partilha 

do fardo que recai sobre os países que recebem refugiados e a coordenação 
da assistência humanitária prestada a esses países; e ajudar todos os refu-
giados e pessoas deslocadas a regressar voluntariamente às suas terras em 
condições de segurança e de dignidade, e a reintegrarem-se sem dificuldade 
nas suas respectivas sociedades.

Incentivar a ratificação e a aplicação integral da Convenção sobre os 
Direitos da Criança e seus protocolos facultativos, sobre o envolvimento de 
crianças em conflitos armados e sobre a venda de crianças, a prostituição 
infantil e a pornografia infantil.

VII - Responder às necessidades especiais da África
Apoiaremos a consolidação da democracia na África e ajudaremos os 
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

LEI Nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 

1990.

Atualizada até a Lei Federal 
nº 12.696, de 25/07/2012
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africanos na sua luta por uma paz duradoura, pela erradicação da pobreza 
e pelo desenvolvimento sustentável, para que, desta forma, a África possa 
integrar-se na economia mundial.

Decidimos, portanto:
Apoiar plenamente as estruturas políticas e institucionais das novas 

democracias da África.
Fomentar e apoiar mecanismos regionais e sub-regionais de pre-

venção de conflitos e de promoção da estabilidade política, e garantir 
um financiamento seguro das operações de manutenção de paz nesse 
continente.

Adotar medidas especiais para enfrentar os desafios da erradicação 
da pobreza e do desenvolvimento sustentável na África, tais como o can-
celamento da dívida, a melhoria do acesso aos mercados, o aumento da 
ajuda oficial ao desenvolvimento e o aumento dos fluxos de Investimentos 
Estrangeiros Diretos, assim como as transferências de tecnologia.

Ajudar a África a aumentar sua capacidade de fazer frente à propa-
gação do flagelo do HIV/Aids e de outras doenças infecciosas.

VIII - Reforçar as Nações Unidas
Não pouparemos esforços para fazer das Nações Unidas um instru-

mento mais eficaz no desempenho das seguintes prioridades: a luta pelo 
desenvolvimento de todos os povos do mundo; a luta contra a pobreza, a 
ignorância e a doença; a luta contra a injustiça; a luta contra a violência, o 
terror e o crime; a luta contra a degradação e destruição do nosso planeta.

Decidimos, portanto:
Reafirmar o papel central da Assembléia Geral como principal órgão 

deliberativo, de adoção de políticas e de representação das Nações Unidas, 
dando-lhe os meios para que possa desempenhar esse papel com eficácia.

Redobrar os esforços para conseguir uma reforma ampla do Conselho 
de Segurança em todos os seus aspectos.

Reforçar ainda mais o Conselho Econômico e Social, com base em 
seus recentes êxitos, de modo a que possa desempenhar o papel que lhe foi 
atribuído pela Carta.

Reforçar a Corte Internacional de Justiça, de modo que a justiça e o 
primado do direito prevaleçam nos assuntos internacionais.

Fomentar a coordenação e as consultas periódicas entre os principais 
órgãos das Nações Unidas no exercício das suas funções.

Velar para que a Organização conte, de forma regular e previsível, 
com os recursos de que necessita para cumprir seus mandatos.

Instar o Secretariado para que, de acordo com as normas e procedi-
mentos claros acordados pela Assembléia geral, faça o melhor uso possível 
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desses recursos no interesse de todos os Estados-Membros, aplicando as 
melhores práticas de gestão e tecnologias disponíveis e prestando especial 
atenção às tarefas que refletem as prioridades acordadas pelos Estados-
-Membros.

Promover a adesão à Convenção sobre a Segurança do Pessoal das 
Nações Unidas e do Pessoal Associado.

Velar para que exista uma maior coerência e uma melhor cooperação 
em matéria normativa entre as Nações Unidas, os seus organismos, as Ins-
tituições de Bretton Woods e a Organização Mundial do Comércio, assim 
como outros órgãos multilaterais, tendo em vista conseguir uma abordagem 
coordenada dos problemas da paz e do desenvolvimento.

Prosseguir a intensificação da cooperação entre as Nações Unidas 
e os parlamentos nacionais através da sua organização mundial, a União 
Interparlamentar, em diversos âmbitos, principalmente: a paz e segurança, 
o desenvolvimento econômico e social, o direito internacional e os direitos 
humanos, a democracia e as questões de gênero.

Oferecer ao setor privado, às organizações não-governamentais e à 
sociedade civil em geral mais oportunidades de contribuírem para a reali-
zação dos objetivos e programas da Organização.

Pedimos à Assembléia Geral que examine periodicamente os progres-
sos alcançados na aplicação das medidas propostas por esta Declaração e ao 
Secretário-Geral que publique relatórios periódicos, para que sejam aprecia-
dos pela Assembléia e sirvam de base para a adoção de medidas ulteriores.

Nesta ocasião histórica, reafirmamos solenemente que as Nações 
Unidas são a casa comum indispensável de toda a família humana, onde 
procuraremos realizar as nossas aspirações universais de paz, cooperação 
e desenvolvimento. Comprometemo-nos, portanto, a dar o nosso apoio 
ilimitado a estes objetivos comuns e declaramos a nossa determinação em 
concretizá-los.

Resolução A/RES/55/2
8 de Setembro de 2000

Site:
http://www.jurisway.org.br/v2/bancolegis1.asp?idmodelo=3791
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LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO I
PARTE GERAL

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
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anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em Lei, aplica-se excepcio-

nalmente este estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude. 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins so-
ciais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento. 

TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
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de existência. 

Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, 
o atendimento pré e perinatal. 

§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimen-
to, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de 
regionalização e hierarquização do Sistema. 

§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo mé-
dico que a acompanhou na fase pré-natal. 

§ 3º Incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante 
e à nutriz que dele necessitem. 

§ 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. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 9º O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão 
condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães 
submetidas a medida privativa de liberdade. 

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 
de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários 
individuais, pelo prazo de dezoito anos; 

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão 
plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas 
normatizadas pela autoridade administrativa competente; 

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de normali-
dades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamen-
te as intercorrências do parto e do desenvolvimento de neonato; 

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a per-
manência junto à mãe. 

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e 
do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção 
e recuperação da saúde. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 
11.185, de 7/10/2005)
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§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão 
atendimento especializado. 

§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que 
necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tra-
tamento, habilitação ou reabilitação. 

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão pro-
porcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais 
ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. 

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

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. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de as-
sistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que 
ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos. 

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

CAPÍTULO II
DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constitui-
ção e nas leis. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
 I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 

ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei; 
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VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da inte-
gridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do ado-
lescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

CAPÍTULO III
DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máxi-
mo, 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
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designações discriminatórias relativas à filiação. 

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, 
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado 
a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução da divergência. (Expressão “pátrio 
poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação 
dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. (Expressão 
“pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só autorize 
a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua 
família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas 
oficiais de auxílio. 

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas 
judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na 
legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado 
dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. (Expressão “pátrio poder” 
alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Seção II
Da Família Natural

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos 
pais ou qualquer deles e seus descendentes. 

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. (Parágrafo único 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconheci-
dos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, 
por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer 
que seja a origem da filiação. 
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Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do 
filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. 

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito persona-
líssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais 
ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 

Seção III
Da Família Substituta

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 
tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta lei. 

§ 1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente 
ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvi-
mento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua 
opinião devidamente considerada. (Parágrafo com redação dada pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário 
seu consentimento, colhido em audiência. (Parágrafo com redação dada 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 3º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de paren-
tesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar 
as consequências decorrentes da medida. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 4º Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda 
da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de 
abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solu-
ção diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo 
dos vínculos fraternais. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 6º Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente 
de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: 
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I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cul-
tural, 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 responsá-
vel pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de 
antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá 
acompanhar o caso. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que 
revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida 
ou não ofereça ambiente familiar adequado. 

Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferên-
cia da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou 
não-governamentais, sem autorização judicial. 

Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui me-
dida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 

Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará 
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo 
nos autos. 

Subseção II
Da Guarda

Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral 
e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 
de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 
deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 
exceto no de adoção por estrangeiros. 

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela 
e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 
pais ou responsável podendo ser deferido o direito de representação para a 
prática de atos determinados. 

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de de-
pendente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 

§ 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da 
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autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em pre-
paração 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. (Parágrafo acrescido pela 
Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídi-
ca, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de 
criança ou adolescente afastado do convívio familiar. (“Caput” do artigo 
com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 1º A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhi-
mento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, 
em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos 
desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante 
ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. 

Subseção III
Da Tutela

Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de 
até 18 (dezoito) anos incompletos. (“Caput” do artigo com redação dada 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decre-
tação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente 
o dever de guarda. (Expressão “pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

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. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.010, 
de 3/8/2009)

Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os re-
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quisitos 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. (Parágrafo único com redação dada pela 
Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24. 

Subseção IV
Da Adoção

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o 
disposto nesta lei. 

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º É vedada a adoção por procuração. (Parágrafo único transfor-
mado em § 2º pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os 
mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer 
vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 

§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, 
mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino 
do adotante e os respectivos parentes. 

§ 2º É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descenden-
tes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, 
observada a ordem de vocação hereditária. 

Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independen-
temente do estado civil. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
§ 2º Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam 

casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade 
da família. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do 
que o adotando. 

§ 4º Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros 
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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. (Parágrafo com redação 
dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 5º Nos casos do § 4º deste artigo, desde que demonstrado efetivo 
benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme 
previsto no art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens 
para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. 

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o 
seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. 

Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do repre-
sentante legal do adotando. 

§ 1º O consentimento será dispensado em relação à criança ou 
adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do 
poder familiar. (Expressão “pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 2º Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será 
também necessário o seu consentimento. 

Art. 46. A adoção será procedida de estágio de convivência com a 
criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, obser-
vadas as peculiaridades do caso. 

§ 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. 
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da 
realização do estágio de convivência. (Parágrafo com redação dada pela 
Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 
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3/8/2009)
§ 4º O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interpro-

fissional 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. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que 
será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá 
certidão. 

§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem 
como o nome de seus ascendentes. 

§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro 
original do adotado. 

§ 3º A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no 
Cartório do Registro Civil do Município de sua residência. (Parágrafo com 
redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 4º Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas 
certidões do registro. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 
3/8/2009)

§ 5º A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido 
de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. (Parágrafo 
com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 8º O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacio-
nados serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em 
microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta 
a qualquer tempo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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. (“Caput” do 
artigo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também 
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deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada 
orientação e assistência jurídica e psicológica. (Parágrafo único acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar 
dos pais naturais. (Expressão “pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro 
regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem 
adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. 

§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos 
órgãos técnicos do Juizado, ouvido o Ministério Público. 

§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os 
requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29. 

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 Infân-
cia 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 6º Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora 
do País, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacio-
nais habilitados nos cadastros mencionados no § 5º deste artigo. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 8º A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de se-
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rem adotados que não 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 9º Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manuten-
ção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à 
Autoridade Central Federal Brasileira. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, 
de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos pos-
tulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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; 
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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 
3/8/2009)

§ 14. Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá 
comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessá-
rios à adoção, conforme previsto nesta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

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 Interna-
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cional, 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. (“Caput” do 
artigo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 1º A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro 
ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado: 
(“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

I - que a colocação em família substituta é a solução adequada ao 
caso concreto; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

II - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança 
ou adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros men-
cionados no art. 50 desta Lei; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consul-
tado, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se 
encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe 
interprofissional, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei. 
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos es-
trangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente 
brasileiro. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 3º A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades 
Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional. (Parágrafo 
com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 4º (Revogado pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Art. 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto 

nos arts. 165 a 170 desta Lei, com as seguintes adaptações: (“Caput” do 
artigo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou 
adolescente brasileiro, deverá formular pedido de habilitação à adoção pe-
rante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país de 
acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual; 
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à 
Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal 
Brasileira; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

IV - o relatório será instruído com toda a documentação necessária, 
incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilita-
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da e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva 
prova de vigência; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

V - os documentos em língua estrangeira serão devidamente au-
tenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções 
internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público 
juramentado; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solici-
tar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro 
à adoção, já realizado no país de acolhida; (Inciso acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Esta-
dual, 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 habi-
litação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 (um) 
ano; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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. (Inciso acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 
3/8/2009)

§ 2º Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credencia-
mento 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 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; 
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IV - cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico 
brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal 
Brasileira. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 reco-
nhecida 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 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 acom-
panhamento 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 5º A não apresentação dos relatórios referidos no § 4º deste artigo 
pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credencia-
mento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 6º O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encar-
regado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 
(dois) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 8º Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção 
internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 9º Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária deter-



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

405

minará 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 10. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer 
momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes 
adotados. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 descredencia-
mento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser represen-
tados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em 
adoção internacional. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do 
Brasil terá validade máxima de 1 (um) ano, podendo ser renovada. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 14. É vedado o contato direto de representantes de organismos de 
adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhi-
mento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou sus-
pender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, 
mediante ato administrativo fundamentado. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descreden-
ciamento, 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 Adoles-
cente. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 52-B. A adoção por brasileiro residente no exterior em país 
ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido pro-
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cessado 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 ra-
tificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá 
requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de 
Justiça. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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 demons-
trado 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 Cen-
tral do país de origem. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, 

AO ESPORTE E AO LAZER

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
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e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que 

a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 

médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de defi-

ciência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI- oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

adolescente trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplemen-

tares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público 

ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela freqüência à escola. 

Art. 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus 
filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados 

os recursos escolares; 
III - elevados níveis de repetência. 
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Art. 57. O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas 
propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do 
ensino fundamental obrigatório. 

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. 

Art. 59. Os Municípios, com apoio dos Estados e da União, estimu-
larão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações 
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 

CAPÍTULO V
DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E 

À PROTEÇÃO NO TRABALHO

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz. 

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por 
legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional 
ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. 

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes 
princípios: 

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; 
II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 
III - horário especial para o exercício das atividades. 

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada 
bolsa de aprendizagem. 

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são as-
segurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado tra-
balho protegido. 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar 
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de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental 
ou não-governamental, é vedado trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco 
horas do dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desen-

volvimento físico, psíquico, moral e social; 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência 

à escola. 

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, 
sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem 
fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições 
de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. 

§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que 
as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do 
educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado 
ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o 
caráter educativo. 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção 
no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 
II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

TÍTULO III
DA PREVENÇÃO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação 
dos direitos da criança e do adolescente. 

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, 
lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Art. 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção 
especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. 
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Art. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em 
responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta lei. 

CAPÍTULO II
DA PREVENÇÃO ESPECIAL

Seção I
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, 

Diversões e Espetáculos

Art. 74. O Poder Público, através do órgão competente, regulará as 
diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas 
etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação 
se mostre inadequada. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos pú-
blicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local 
de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa 
etária especificada no certificado de classificação. 

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espe-
táculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.

Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão 
ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando 
acompanhadas dos pais ou responsável. 

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horá-
rio recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades 
educativas, artísticas, culturais e informativas. 

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado 
sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou 
exibição. 

Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de em-
presas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo 
cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classifi-
cação atribuída pelo órgão competente. 

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invó-
lucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. 

Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou 
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inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em em-
balagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. 

Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que conte-
nham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com emba-
lagem opaca. 

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-
-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou 
anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar 
os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comer-
cialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas 
as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não 
seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, 
afixando aviso para orientação do público. 

Seção II
Dos Produtos e Serviços

Art. 81. É proibida a venda à criança ou adolescente de: 
I - armas, munições e explosivos; 
II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física 

ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu 

reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em 
caso de utilização indevida; 

V - revistas e publicações a que alude o art. 78; 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes. 

Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em 
hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável. 

Seção III
Da Autorização para Viajar

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde 
reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização 
judicial. 
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§ 1º A autorização não será exigida quando: 
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, 

se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região 
metropolitana; 

b) a criança estiver acompanhada: 
1. de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco; 
2. de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou 

responsável. 
§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, 

conceder autorização válida por dois anos. 

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é 
dispensável, se a criança ou adolescente: 

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; 
II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente 

pelo outro através de documento com firma reconhecida. 

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

LIVRO II
PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governa-
mentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: 
I - políticas sociais básicas; 
II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, 

para aqueles que deles necessitem; 
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicos-

social às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

413

e opressão; 
IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crian-

ças e adolescentes desaparecidos; 
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da 

criança e do adolescente. 
VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o perí-

odo de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do 
direito à convivência familiar de crianças e adolescentes; (Inciso acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda 
de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, es-
pecificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. 
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 
I - municipalização do atendimento; 
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos 

da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações 
em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de 
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a 
descentralização político-administrativa; 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vincu-
lados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 

V - integração operacional de órgão do Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em 
um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adoles-
cente a quem se atribua autoria de ato infracional; 

VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Públi-
co, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas 
sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendi-
mento 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 colo-
cação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 
28 desta Lei; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

VII - mobilização da opinião pública para a indispensável partici-
pação dos diversos segmentos da sociedade. (Inciso acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

Art. 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos conselhos 
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estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada 
de interesse público relevante e não será remunerada. 

CAPÍTULO II
DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 90. As entidades de atendimentos são responsáveis pela manu-
tenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução 
de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e ado-
lescentes, em regime de: 

I - orientação e apoio sócio-familiar; 
II - apoio sócio-educativo em meio aberto; 
III - colocação familiar; 
IV - acolhimento institucional; (Inciso com redação dada pela Lei 

nº 12.010, de 3/8/2009)
V - prestação de serviços à comunidade; (Inciso com redação dada 

pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em 
vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

VI - liberdade assistida; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.594, 
de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) 
dias após a publicação)

VII - semiliberdade; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.594, 
de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) 
dias após a publicação)

VIII - internação. (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.594, de 
18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias 
após a publicação)

§ 1º As entidades governamentais e não governamentais deverão proce-
der 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. (Pa-
rágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º Os recursos destinados à implementação e manutenção dos 
programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamen-
tárias 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. 
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(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 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. (Parágrafo acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcio-
nar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à 
autoridade judiciária da respectiva localidade. 

§ 1º Será negado o registro à entidade que: (Parágrafo único trans-
formado em § 1º pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habi-
tabilidade, higiene, salubridade e segurança; 

b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei; 
c) esteja irregularmente constituída; 
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas. 
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. (Alínea acres-
cida pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, perio-
dicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto 
no § 1º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento 
familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: (“Caput” 
do artigo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração 
familiar; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
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II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos 
de manutenção na família natural ou extensa; (Inciso com redação dada 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 
IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; 
V - não-desmembramento de grupos de irmãos; 
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades 

de crianças e adolescentes abrigados; 
VII - participação na vida da comunidade local; 
VIII - preparação gradativa para o desligamento; 
IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 
§ 1º O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento insti-

tucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. (Parágrafo único 
transformado em § 1º com nova redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de aco-
lhimento 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 família, para fins da reava-
liação prevista no § 1º do art. 19 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 3º Os entes federados, por intermédio dos Poderes Executivo e 
Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos pro-
fissionais 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 4º Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária compe-
tente, 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 
3/8/2009)
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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 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e 
da Juventude, sob pena de responsabilidade. (“Caput” do artigo com redação 
dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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 substitu-
ta, observado o disposto no § 2º do art. 101 desta Lei. (Parágrafo único 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm 
as seguintes obrigações, entre outras: 

I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; 
II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de res-

trição na decisão de internação; 
III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e 

grupos reduzidos; 
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade 

ao adolescente; 
V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos 

vínculos familiares; 
VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em 

que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares; 
VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilida-

de, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal; 
VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa 

etária dos adolescentes atendidos; 
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e far-

macêuticos; 
X - propiciar escolarização e profissionalização; 
XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 
XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo 

com suas crenças; 
XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 
XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 
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seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente; 
XV - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua 

situação processual; 
XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de ado-

lescente portadores de moléstias infecto-contagiosas; 
XVII - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adoles-

centes; 
XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento 

de egressos; 
XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cida-

dania àqueles que não os tiverem; 
XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias 

do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, 
endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus 
pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individua-
lização do atendimento. 

§ 1º Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo 
às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. 
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as enti-
dades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. 

Seção II
Da Fiscalização das Entidades

Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais, refe-
ridas no art. 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público 
e pelos Conselhos Tutelares. 

Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão 
apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das dotações 
orçamentárias. 

Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que 
descumprirem obrigação constante do art. 94, sem prejuízo da responsabi-
lidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos: 

I - às entidades governamentais: 
a) advertência; 
b) afastamento provisório de seus dirigentes; 
c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 
d) fechamento de unidade ou interdição de programa. 
II - às entidades não-governamentais: 
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a) advertência; 
b) suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas; 
c) interdição de unidades ou suspensão de programas; 
d) cassação do registro. 
§ 1º Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendi-

mento, 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. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 12.010, 
de 3/8/2009)

§ 2º As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não gover-
namentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos 
adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das 
atividades de proteção específica. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 
3/8/2009)

TÍTULO II
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados 
ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO

Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessi-
dades pedagógicas, preferindo-se aqueles que visem ao fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das 
medidas: 

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: 
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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 res-
salvados, 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; 

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 exclusiva-
mente 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 ne-
cessária 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, res-
peitado 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 
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Lei. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a au-
toridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante, termo de 
responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial 

de ensino fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, 

à criança e ao adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 

regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orien-

tação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
VII - acolhimento institucional; (Inciso com redação dada pela Lei 

nº 12.010, de 3/8/2009)
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Inciso com 

redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
IX - colocação em família substituta. (Inciso acrescido pela Lei nº 

12.010, de 3/8/2009)
§ 1º O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são me-

didas 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. (Parágrafo único trans-
formado em § 1º com nova redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 3º Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às 
instituições que executam programas de acolhimento institucional, gover-
namentais 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 
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de referência; 
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 fami-

liar. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 4º Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescen-

te, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou 
familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegra-
ção 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 5º O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da 
equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consi-
deração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do 
responsável. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Pará-
grafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 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. (Parágrafo acrescido pela 
Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 8º Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsá-
vel 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. (Parágrafo acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 recomen-
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dação, 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. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 ou-
tras providências que entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 res-
ponsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de 
cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar 
ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas 
no art. 28 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão 
acompanhadas da regularização do registro civil. 

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

§ 2º Os registros e certidões necessárias à regularização de que trata 
este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de abso-
luta prioridade. 

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 3º deste artigo, é dispensável o ajui-
zamento 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. (Pará-
grafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
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TÍTULO III
DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime 
ou contravenção penal. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às medidas previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade 
do adolescente à data do fato. 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão 
as medidas previstas no art. 101. 

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão 
em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente. 

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos res-
ponsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. 

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se 
encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária 
competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsa-
bilidade, a possibilidade de liberação imediata. 

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 
prazo máximo de quarenta e cinco dias. 

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em 
indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade 
imperiosa da medida. 

Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido 
à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, 
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salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. 

CAPÍTULO III
DAS GARANTIAS PROCESSUAIS

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

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes 
garantias: 

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
mediante citação ou meio equivalente; 

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com 
vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

III - defesa técnica por advogado; 
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na 

forma da lei; 
V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 
VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em 

qualquer fase do procedimento. 
CAPÍTULO IV

DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade com-
petente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capaci-

dade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a pres-

tação de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental recebe-
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rão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

Art. 113. Aplica-se a este capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. 

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do 
art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materia-
lidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. 

Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver 
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. 

Seção II
Da Advertência

Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será 
reduzida a termo e assinada. 

Seção III
Da Obrigação de Reparar o Dano

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, 
a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a 
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense 
o prejuízo da vítima. 

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida 
poderá ser substituída por outra adequada. 

Seção IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, 
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 
semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não 
prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

Seção V
Da Liberdade Assistida
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Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar 
a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 
adolescente. 

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar 
o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de 
atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída 
por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da 
autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 
orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário 
de auxílio e assistência social; 

II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adoles-
cente, promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de 
sua inserção no mercado de trabalho; 

IV - apresentar relatório do caso. 
Seção VI

Do Regime de Semiliberdade

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o 
início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a rea-
lização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 

§ 1º É obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, 
sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no 
que couber, as disposições relativas à internação. 

Seção VII
Da Internação

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita 
aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da 
equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua ma-
nutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a 
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cada seis meses. 
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 

a três anos. 
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o ado-

lescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de 
liberdade assistida. 

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autori-

zação judicial, ouvido o Ministério Público.
§ 7º A determinação judicial mencionada no § 1º poderá ser revista 

a qualquer tempo pela autoridade judiciária. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 
(noventa) dias após a publicação)

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa; 
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida ante-

riormente imposta. 
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não 

poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após 
o devido processo legal. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.594, 
de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) 
dias após a publicação)

§ 2º Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra 
medida adequada. 

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva 
para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida 
rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da 
infração. 

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provi-
sória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. 

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre 
outros, os seguintes: 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Minis-
tério Público; 

II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 
III - avistar-se reservadamente com seu defensor; 
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IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; 
V - ser tratado com respeito e dignidade; 
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais 

próxima ao domicílio de seus pais ou responsável; 
VII - receber visitas, ao menos semanalmente; 
VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; 
IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; 
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salu-

bridade; 
XI - receber escolarização e profissionalização; 
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer; 
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; 
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde 

que assim o deseje; 
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro 

para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados 
em poder da entidade; 

XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais 
indispensáveis à vida em sociedade. 

§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. 
§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a vi-

sita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados 
de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. 

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental 
dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e 
segurança. 

CAPÍTULO V
DA REMISSÃO

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração 
de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a 
remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias 
e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do 
adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. 

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão 
pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. 

Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconheci-
mento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de 
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antecedentes, podendo incluir e eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade 
e a internação. 

Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista 
judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente 
ou de seu representante legal, ou do Ministério Público. 

TÍTULO IV
DAS MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS 

OU RESPONSÁVEL

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção 

à família; 
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orien-

tação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
III - encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

freqüência e aproveitamento escolar; 
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento 

especializado; 
VII - advertência; 
VIII - perda da guarda; 
IX - destituição da tutela; 
X - suspensão ou destituição do poder familiar. (Expressão “pátrio 

poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX 

e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24. 

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

Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a fixação 
provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou o adolescente 
dependentes do agressor. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.415, 
de 9/6/2011)
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TÍTULO V
DO CONSELHO TUTELAR

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. 

Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo um Concelho Tu-
telar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para 
mandato de três anos, permitida uma recondução. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 8.242, de 12/10/1991)

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão 
exigidos os seguintes requisitos: 

I - reconhecida idoneidade moral; 
II - idade superior a vinte e um anos; 
III - residir no município. 

Art. 134. Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário de fun-
cionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à eventual remuneração 
de seus membros. 

Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal previsão 
dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. 

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 
definitivo. 

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 

98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 

previstas no art. 129, I a VII; 
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
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a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 
social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumpri-
mento injustificado de suas deliberações; 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 

dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato 
infracional; 

VII - expedir notificações; 
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário; 
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação 
dos direitos previstos no art. 220, § 3°, inciso II da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda 
ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manu-
tenção da criança ou do adolescente junto à família natural. (Inciso com 
redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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. (Parágrafo único acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser re-
vistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência 
constante do art. 147. 

CAPÍTULO IV
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS
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Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar 
será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do 
Ministério Público. (Artigo com redação dada pela Lei nº 8.242, de 12/10/1991)

CAPÍTULO V
DOS IMPEDIMENTOS

Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e 
mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunha-
dos, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na for-
ma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do 
Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em 
exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital. 

TÍTULO VI
DO ACESSO À JUSTIÇA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à De-
fensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer 
de seus órgãos. 

§ 1° A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela ne-
cessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. 

§ 2° As ações judiciárias da competência da Justiça da Infância e da 
Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de 
litigância de má-fé. 

Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e os 
maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais, 
tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. 

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à 
criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de 
seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência 
legal ainda que eventual. 

Art. 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e admi-
nistrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua 
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autoria de ato infracional. 
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identifi-

car a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, 
filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. 
(Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 10.764, de 12/11/2003)

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos, a que se refere o 
artigo anterior, somente será deferida pela autoridade judiciária competente, 
se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. 

CAPÍTULO II
DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Seção I
Disposições Gerais

Art. 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especia-
lizadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário 
estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de 
infra-estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

Seção II
Do Juiz

Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o juiz da Infância 
e da Juventude, ou o Juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Or-
ganização Judiciária local. 

Art. 147. A competência será determinada: 
I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos 

pais ou responsável. 
§ 1º Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do 

lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e 
prevenção. 

§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade com-
petente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a 
entidade que abrigar a criança ou adolescente. 

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea 
de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para 
aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual 
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da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras 
ou retransmissoras do respectivo Estado. 

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, 

para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as 
medidas cabíveis; 

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do 
processo; 

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos 

ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; 
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades 

de atendimento, aplicando as medidas cabíveis; 
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra 

norma de proteção a crianças ou adolescentes; 
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, apli-

cando as medidas cabíveis. 
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas 

hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Ju-
ventude para o fim de: 

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou mo-

dificação da tutela ou guarda; (Expressão “pátrio poder” alterada pelo art. 
3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou mater-

na, em relação ao exercício do poder familiar; (Expressão “pátrio poder” 
alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

e) conhecer a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; 
f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou 

representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em 
que haja interesses de criança ou adolescente; 

g) conhecer de ações de alimentos; 
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos re-

gistros de nascimento e óbito. 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de 
portaria, ou autorizar, mediante alvará: 

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompa-
nhado dos pais ou responsável, em: 
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a) estádio, ginásio e campo desportivo; 
b) bailes ou promoções dançantes; 
c) boate ou congêneres; 
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão; 
II - a participação de criança e adolescente em: 
a) espetáculos públicos e seus ensaios; 
b) certames de beleza. 
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária 

levará em conta, dentre outros fatores: 
a) os princípios desta Lei; 
b) as peculiaridades locais; 
c) a existência de instalações adequadas; 
d) o tipo de freqüência habitual ao local; 
e) a adequação do ambiente à eventual participação ou freqüência 

de crianças e adolescentes; 
f) a natureza do espetáculo. 
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser 

fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. 

Seção III
Dos Servidores Auxiliares

Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 
orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, 
destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. 

Art. 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribui-
ções que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por 
escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, bem assim desenvol-
ver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e 
outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada 
a livre manifestação do ponto de vista técnico. 

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsi-
diariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. 
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Parágrafo único. É assegurada, sob pena de responsabilidade, priori-
dade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta 
Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. 
(Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a 
procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá 
investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido 
o Ministério Público. 

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. (Parágrafo único 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 154. Aplica-se às multas o disposto no art. 214. 

Seção II
Da Perda e da Suspensão do Poder Familiar

(Expressão “pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, 
de 3/8/2009)

Art. 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder 
familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha 
legítimo interesse. (Expressão “pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

Art. 156. A petição inicial indicará: 
I - a autoridade judiciária a que for dirigida; 
II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e 

do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado 
por representante do Ministério Público; 

III - a exposição sumária do fato e o pedido; 
IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de 

testemunhas e documentos. 

Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, 
ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, li-
minar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando 
a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de 
responsabilidade. (Expressão “pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)
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Art. 158. O requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer 
resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde 
logo, o rol de testemunhas e documentos. 

Parágrafo único. Deverão ser esgotados todos os meios para a citação 
pessoal. 

Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advo-
gado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, 
em cartório que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação 
de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de 
nomeação. 

Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de 
qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que inte-
resse à causa, de ofício ou a requerimento das partes do Ministério Público. 

Art. 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária 
dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando 
este for o requerente, decidindo em igual prazo. 

§ 1º A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes 
ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou pe-
rícia 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. 
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 2º Em sendo os pais oriundos de comunidades 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. 
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 4º É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem identi-
ficados e estiverem em local conhecido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista 
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dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o 
requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. 

§ 1º A requerimento de qualquer das partes, do Ministério Público, ou 
de ofício, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo 
social ou, se possível, de perícia por equipe interprofissional. 

§ 2º Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão 
ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente, o parecer técnico, salvo 
quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o reque-
rente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de vinte minutos 
cada um, prorrogável por mais dez. A decisão será proferida na audiência, 
podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua 
leitura no prazo máximo de cinco dias. 

Art. 163. O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 
120 (cento e vinte) dias. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

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. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

Seção III
Da Destituição da Tutela

Art. 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento 
para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, o 
disposto na Seção anterior. 

Seção IV
Da Colocação em Família Substituta

Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação 
em família substituta: 

I - qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou 
companheiro, com expressa anuência deste; 

II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, 
ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou 
não parente vivo; 

III - qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, 
se conhecidos; 

IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, 
se possível, uma cópia da respectiva certidão; 
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V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos 
relativos à criança ou ao adolescente. 

Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também 
os requisitos específicos. 

Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou sus-
pensos 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. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 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. (Parágrafo único transformado em § 1º com 
nova redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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 irrevo-
gabilidade da medida. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 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. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 4º O consentimento prestado por escrito não terá validade se não 
for ratificado na audiência a que se refere o § 3º deste artigo. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 5º O consentimento é retratável até a data da publicação da 
sentença constitutiva da adoção. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, 
de 3/8/2009)

§ 6º O consentimento somente terá valor se for dado após o nasci-
mento da criança. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

§ 7º A família substituta receberá a devida orientação por intermédio 
de equipe técnica interprofissional a serviço do Poder Judiciário, preferen-
cialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política 
municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Parágrafo acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das 
partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social 
ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a con-
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cessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio 
de convivência. 

Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda provisória ou do 
estágio de convivência, a criança ou o adolescente será entregue ao interes-
sado, mediante termo de responsabilidade. (Parágrafo único acrescido pela 
Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial, e ouvida, 
sempre que possível, a criança ou o adolescente, dar-se-á vista dos autos 
ao Ministério Público, pelo prazo de cinco dias, decidindo a autoridade 
judiciária em igual prazo. 

Art. 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a 
suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida prin-
cipal de colocação em família substituta, será observado o procedimento 
contraditório previsto nas Seções II e III deste Capítulo. (Expressão “pátrio 
poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser 
decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto 
no art. 35. 

Art. 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto 
no art. 32, e, quanto à adoção, o contido no art. 47. 

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. (Parágrafo único acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

Seção V
Da apuração de Ato Infracional 

Atribuído a Adolescente

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, 
desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. 

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional 
será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. 

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para 
atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em 
co-autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, 
que, após as providências necessárias e, conforme o caso, encaminhará o 
adulto à repartição policial própria. 
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Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante 
violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do 
disposto nos arts. 106, parágrafo único e 107, deverá: 

I - lavrar auto de apreensão, ouvidas as testemunhas e o adolescente; 
II - apreender o produto e os instrumentos da infração; 
III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da 

materialidade e autoria da infração. 
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do 

auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. 

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o ado-
lescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de 
compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do 
Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil 
imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão 
social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua 
segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 

Art. 175. Em caso de não-liberação, a autoridade policial encami-
nhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, 
juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial 
encaminhará o adolescente a entidade de atendimento, que fará a apresenta-
ção ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a 
apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial 
especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência se-
parada da destinada a maiores, não podendo em qualquer hipótese, exceder 
o prazo referido no parágrafo anterior. 

Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial enca-
minhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do 
auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 

Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de 
participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade 
policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das 
investigações e demais documentos. 

Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional 
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não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de 
veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impli-
quem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. 

Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério 
Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência 
ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com 
informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e in-
formalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, 
vítima e testemunhas. 

Parágrafo único. Em caso de não-apresentação, o representante do 
Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do 
adolescente, podendo requisitar o concurso das Polícias Civil e Militar. 

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o 
representante do Ministério Público poderá: 

I - promover o arquivamento dos autos; 
II - conceder a remissão; 
III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida 

sócio-educativa. 

Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a 
remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fun-
damentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à 
autoridade judiciária para homologação. 

§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judi-
ciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. 

§ 2º Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos 
ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este 
oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público 
para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então 
estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. 

Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Pú-
blico não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá repre-
sentação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento 
para aplicação da medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada. 

§ 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve 
resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, 
o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária 
instalada pela autoridade judiciária. 
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§ 2º A representação independe de prova pré-constituída da autoria 
e materialidade. 

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do 
procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 
quarenta e cinco dias. 

Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará 
audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a 
decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 
e parágrafo. 

§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do 
teor da representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanha-
dos de advogado. 

§ 2º Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade 
judiciária dará curador especial ao adolescente. 

§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária 
expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento 
do feito, até a efetiva apresentação. 

§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresen-
tação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. 

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judi-
ciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. 

§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as características defini-
das no art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a 
localidade mais próxima. 

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará 
sua remoção em repartição policial, desde que em Seção isolada dos adultos 
e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo 
de cinco dias, sob pena de responsabilidade. 

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, 
a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar 
opinião de profissional qualificado. 

§ 1º Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá 
o representante do Ministério Público, proferindo decisão. 

§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação 
ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verifican-
do que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, 
designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a 
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realização de diligências e estudo do caso. 
§ 3º O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 

três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e 
rol de testemunhas. 

§ 4º Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas 
na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o 
relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante 
do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte 
minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade 
judiciária, que em seguida proferirá decisão. 

Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, 
injustificadamente, à audiência de apresentação, a autoridade judiciária 
designará nova data, determinando sua condução coercitiva. 

Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do 
processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da 
sentença. 

Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, 
desde que reconheça na sentença: 

I - estar provada a inexistência do fato; 
II - não haver prova da existência do fato; 
III - não constituir o fato ato infracional; 
IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato 

infracional. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente 

internado, será imediatamente colocado em liberdade. 
Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação 

ou regime de semiliberdade será feita: 
I - ao adolescente e ao seu defensor; 
II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou respon-

sável, sem prejuízo do defensor. 
§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente 

na pessoa do defensor. 
§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este 

manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. 

Seção VI
Da Apuração de Irregularidades em 

Entidade de Atendimento
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Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em enti-
dade governamental e não-governamental terá início mediante portaria da 
autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho 
Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos. 

Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judi-
ciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento 
provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada. 

Art. 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de dez 
dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as 
provas a produzir. 

Art. 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a auto-
ridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando 
as partes. 

§ 1º Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Pú-
blico terão cinco dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade 
judiciária em igual prazo. 

§ 2º Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de 
dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à 
autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando 
prazo para a substituição. 

§ 3º Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária 
poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas 
as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito. 

§ 4º A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade 
ou programa de atendimento. 

Seção VII
Da Apuração de Infração Administrativa às

Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente

Art. 194. O procedimento para imposição de penalidade adminis-
trativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá 
início por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou 
auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, 
e assinado por duas testemunhas, se possível. 

§ 1º No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser 
usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias 
da infração. 
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§ 2º Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a 
lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do 
retardamento. 

Art. 195. O requerimento terá prazo de dez dias para apresentação 
de defesa, contado da data da intimação, que será feita: 

I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença 
do requerido; 

II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que 
entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu repre-
sentante legal, lavrando certidão; 

III - por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado 
o requerido ou seu representante legal; 

IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou não sabido o 
paradeiro do requerido ou de seu representante legal. 

Art. 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autori-
dade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, 
decidindo em igual prazo. 

Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na 
conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência 
de instrução e julgamento. 

Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamen-
te o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de vinte 
minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade 
judiciária, que em seguida proferirá sentença. 

Seção VIII
Da Habilitação de Pretendentes à Adoção

(Seção acrescida pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apre-
sentarão 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 Pes-

soas Físicas; 
V - comprovante de renda e domicílio; 
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VI - atestados de sanidade física e mental; 
VII - certidão de antecedentes criminais; 
VIII - certidão negativa de distribuição cível. (Artigo acrescido pela 

Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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 interpro-
fissional 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; 

III - requerer a juntada de documentos complementares e a realização 
de outras diligências que entender necessárias. (Artigo acrescido pela Lei 
nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofis-
sional 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 mater-
nidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei. 

§ 1º É obrigatória a participação dos postulantes em programa ofere-
cido 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. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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 estudo psicossocial, desig-
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nando, 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. (Artigo acrescido pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

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 indi-
cados importará na reavaliação da habilitação concedida. (Artigo acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juven-
tude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-
-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), com as seguintes adaptações: (“Caput” com redação dada 
pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em 
vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; 
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo 

para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; (Inciso 
com redação dada pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU 
de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor; 
IV - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
V - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
VI - (Revogado pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, 

no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade 
judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a 
decisão, no prazo de cinco dias; 
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VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá 
os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro 
horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a 
remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do 
Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação. 

Art. 199. Contra as decisões proferidas com base no art. 149 caberá 
recurso de apelação. 

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. (Artigo acrescido 
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

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. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julga-
mento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da sua conclusão. 

Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do jul-
gamento e poderá na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente 
seu parecer. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de 
procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumpri-
mento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores. (Artigo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

CAPÍTULO V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 200. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão 
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exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica. 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo; 
II - promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações 

atribuídas a adolescentes; 
III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedi-

mentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção 
de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais 
procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude; (Ex-
pressão “pátrio poder” alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

IV - promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a espe-
cialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, 
curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes 
nas hipóteses do art. 98; 

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à ado-
lescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3°, inciso II, da Constituição 
Federal; 

VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los: 
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos 

e, em caso de não-comparecimento injustificado, requisitar condução co-
ercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar; 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autori-
dades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, 
bem como promover inspeções e diligências investigatórias; 

c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições 
privadas; 

VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e 
determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou 
infrações às normas de proteção à infância e à juventude; 

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais as-
segurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis; 

IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus , 
em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente; 

X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações 
cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo 
da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível; 

XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

452

e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas admi-
nistrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura 
verificadas; 

XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços 
médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou 
privados, para o desempenho de suas atribuições. 

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previs-
tas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo 
dispuserem a Constituição e esta lei. 

§ 2º As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde 
que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. 

§ 3º O representante do Ministério Público, no exercício de suas fun-
ções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. 

§ 4º O representante do Ministério Público será responsável pelo uso inde-
vido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. 

§ 5º Para o exercício de atribuições de que trata o inciso VIII deste 
artigo, poderá o representante do Ministério Público: 

a) reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o com-
petente procedimento, sob sua presidência; 

b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, 
em dia, local e horário previamente notificados ou acertados; 

c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos 
e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo 
razoável para sua perfeita adequação. 

Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará 
obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de 
que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, po-
dendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis. 

Art. 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será 
feita pessoalmente. 

Art. 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a 
nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento 
de qualquer interessado. 

Art. 205. As manifestações processuais do representante do Minis-
tério Público deverão ser fundamentadas. 

CAPÍTULO VI
DO ADVOGADO
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Art. 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e 
qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão 
intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado, o qual 
será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, 
respeitado o segredo de justiça. 

Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita 
àqueles que dela necessitarem. 

Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato 
infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. 

§ 1º Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, 
ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. 

§ 2º A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum 
ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoria-
mente, ou para o só efeito do ato. 

§ 3º Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar defensor 
nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal 
com a presença da autoridade judiciária. 

CAPÍTULO VII
DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSES

INDIVIDUAIS, DIFUSOS E COLETIVOS.

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei das ações de respon-
sabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, 
referentes, ao não-oferecimento ou oferta irregular: 

I - do ensino obrigatório; 
II - de atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência;
III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade; 
IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, 

transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; 
VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à 

maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças 
e adolescentes que dele necessitem; 

VII - de acesso às ações e serviços de saúde; 
VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados 

de liberdade. 
IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção 
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social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência 
familiar por crianças e adolescentes. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, 
de 3/8/2009)

X - de programas de atendimento para a execução das medidas 
socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. (Inciso acrescido pela 
Lei 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 
(noventa) dias após a publicação)

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judi-
cial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e 
da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Parágrafo único 
transformado em § 1º pela Lei nº 11.259, de 30/12/2005)

§ 2º A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes 
será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, 
que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e 
companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes 
todos os dados necessários à identificação do desaparecido. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 11.259, de 30/12/2005)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro 
do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá 
competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da 
Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. 

Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou 
difusos, consideram-se legitimados concorrentemente: 

I - o Ministério Público; 
II - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios; 
III - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e 

que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por esta lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver 
prévia autorização estatutária. 

§ 1º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios 
Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que 
cuida esta lei. 

§ 2º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação 
legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a 
titularidade ativa. 

Art. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos inte-
ressados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 
o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
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Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, 
são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. 

§ 1º Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Có-
digo de Processo Civil. 

§ 2º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que lesem 
direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se 
regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. 

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 
ao do adimplemento. 

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 
liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. 

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, 
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 
suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 
cumprimento do preceito. 

§ 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da 
sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver 
configurado o descumprimento. 

Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. 

§ 1º As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado 
da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério 
Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. 

§ 2º Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará 
depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção 
monetária. 

Art. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para 
evitar dano irreparável à parte. 

Art. 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condena-
ção ao Poder Público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade 
competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do 
agente a que se atribua a ação ou omissão. 
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Art. 217. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sen-
tença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, 
deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados. 

Art. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os 
honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 4º do art. 20 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, quando 
reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. 

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora 
e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente 
condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por 
perdas e danos. 

Art. 219. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adian-
tamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas. 

Art. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá pro-
vocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre 
fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de 
convicção. 

Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação 
civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer 
às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, 
que serão fornecidas no prazo de quinze dias. 

Art. 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou par-
ticular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
o qual não poderá ser inferior a dez dias úteis. 

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, 
se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação 
cível, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 
informativas, fazendo-o fundamentadamente. 

§ 2º Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados 
serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de três 
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dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. 
§ 3º Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquiva-

mento, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, poderão 
as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 

§ 4º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deli-
beração do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser 
o seu Regimento. 

§ 5º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de 
arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público 
para o ajuizamento da ação. 

Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições 
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 

TÍTULO VII
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
DOS CRIMES

Seção I
Disposições Gerais

Art. 225. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a 
criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na 
legislação penal. 

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da Parte 
Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de 
Processo Penal. 

Art. 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incon-
dicionada. 

Seção II
Dos Crimes em Espécie

Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabe-
lecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades 
desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta lei, bem como 
de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, 
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declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa. 

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimen-
to de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a 
parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames 
referidos no art. 10 desta lei: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa. 

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, proceden-
do à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo 
ordem escrita da autoridade judiciária competente: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apre-

ensão sem observância das formalidades legais. 
Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão 

de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade ju-
diciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância a vexame ou a constrangimento: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 233. (Revogado pela Lei nº 9.455, de 7/4/1997) 
Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de 

ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha 
conhecimento da ilegalidade da apreensão: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta lei em 
benefício de adolescente privado de liberdade: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, 
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membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no 
exercício de função prevista nesta lei: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem 
sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação 
em lar substituto: 

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa. 

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, 
mediante paga ou recompensa: 

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferecer ou efetiva 

a paga ou recompensa. 

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao 
envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das 
formalidades legais ou com o fito de obter lucro: 

Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa. 
Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude: 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena corresponden-

te à violência. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 10.764, de 12/11/2003)

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, 
por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo 
criança ou adolescente: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (“Caput” do 
artigo com redação dada pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, 
ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente 
nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses con-
tracena. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: 
(“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

I - no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; 
(Inciso com redação dada pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

II - prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hos-
pitalidade; ou (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

III - prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim 
até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador 
da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou 
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com seu consentimento. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro 
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Artigo com 
redação dada pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 
publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de 
informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
I - assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotogra-

fias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; 
II - assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores 

às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caputdeste artigo. 
§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são 

puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente 
notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o 
caput deste artigo. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena 

quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. 
§ 2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade 

de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas des-
critas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação 
for feita por: 

I - agente público no exercício de suas funções; 
II - membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre 

suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o enca-
minhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; 

III - representante legal e funcionários responsáveis de provedor de 
acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebi-
mento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério 
Público ou ao Poder Judiciário. 
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§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão manter sob 
sigilo o material ilícito referido. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.829, de 
25/11/2008)

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em 
cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem 
ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de represen-
tação visual: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à ven-

da, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, 
possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. 
(Artigo acrescido pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer 
meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
I - facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de 

sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 
II - pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de 

induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. 
(Artigo acrescido pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão 
“cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que 
envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou 
simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente 
para fins primordialmente sexuais. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.829, 
de 25/11/2008)

Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de 
qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 10.764, de 12/11/2003)

Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou 
entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, 
produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, 
ainda que por utilização indevida: 

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não 
constitui crime mais grave. (Artigo com redação dada pela Lei nº 10.764, 
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de 12/11/2003)

Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de 
qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, 
exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar 
qualquer dano físico em caso de utilização indevida: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no 
caput do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o respon-

sável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente 
às práticas referidas no caput deste artigo. 

§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença 
de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Artigo acrescido 
pela Lei nº 9.975, de 23/6/2000)

 
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (de-

zoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 1º Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica 

as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, 
inclusive salas de bate-papo da internet. 

§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um 
terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do 
art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. (Artigo acrescido pela Lei 
nº 12.015, de 7/8/2009)

CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabeleci-
mento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, 
de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimen-
to, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência. 

Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de aten-
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dimento o exercício dos direitos constantes nos incisos II, III, VII, VIII e 
XI do art. 124 desta Lei: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência. 

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, 
por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedi-
mento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente 
a que se atribua ato infracional: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência. 

§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, foto-
grafia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer 
ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, 
de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente. 

§ 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de 
rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judi-
ciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da 
programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do 
periódico até por dois números. 

Art. 248. Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicí-
lio, no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar, adolescente trazido de 
outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado 
pelos pais ou responsável: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno 
do adolescente, se for o caso. 

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes 
ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação 
da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: (Expressão “pátrio poder” 
alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência. 

Art. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos 
pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade 
judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere: 

Pena - multa. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 
12.038, de 1/10/2009)

§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a au-



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

464

toridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por 
até 15 (quinze) dias. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.038, de 1/10/2009)

§ 2º Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) 
dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cas-
sada. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.038, de 1/10/2009)

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, 
com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência. 

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público 
de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, 
informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa 
etária especificada no certificado de classificação: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência. 

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações 
ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicada em caso 
de reincidência aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos 
de divulgação ou publicidade. 

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em 
horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. 

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso 
de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da 
programação da emissora por até dois dias. 

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classifi-
cado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes 
admitidos ao espetáculo: 

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a 
autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento 
do estabelecimento por até quinze dias. 

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de progra-
mação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuído pelo órgão 
competente: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reinci-
dência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabe-
lecimento por até quinze dias. 
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Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79 desta lei: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicando-se a pena 

em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação. 

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário 
de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente 
aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo. 

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reinci-
dência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabe-
lecimento por até quinze dias. 

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a ins-
talação 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). 
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. (Artigo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabeleci-
mento 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. (Artigo 
acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 259. A União, no prazo de noventa dias contados da publicação 
deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação 
de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixados no art. 88 e 
ao que estabelece o Título V do Livro II. 

Parágrafo único. Compete aos Estados Municípios promoverem a adap-
tação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. 
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Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou muni-
cipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do 
imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: (“Caput” com redação 
dada pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, 
em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; e (Inciso com redação 
dada pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, 
em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas 
físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da 
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Inciso com redação dada pela 
Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 
90 (noventa) dias após a publicação)

§ 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 Nacio-
nal 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. (Revogado pela Lei nº 
9.532, de 10/12/1997)e (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009).

§ 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos 
de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessa-
riamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, 
de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do disposto no 
art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal. 

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Econo-
mia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações 
feitas aos fundos, nos termos deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
8.242, de 12/10/1991)

§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de 
fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 8.242, de 12/10/1991)

§ 5º Observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso I do caput: (Parágrafo 
com redação dada pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU 
de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

I - será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em 
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conjunto com outras deduções do imposto; e (Inciso com redação dada pela 
Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 
90 (noventa) dias após a publicação)

II - não poderá ser computada como despesa operacional na apuração 
do lucro real. (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.594, de 18/01/2012, 
publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a pu-
blicação)

Art. 260-A. A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, 
a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do caput 
do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual.

§ 1º A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes 
percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração:

I - (VETADO); 
II - (VETADO); 
III - 3% (três por cento) a partir do exercício de 2012.
§ 2º A dedução de que trata o caput:
I - está sujeita ao limite de 6% (seis por cento) do imposto sobre a 

renda apurado na declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260; 
II - não se aplica à pessoa física que: 
a) utilizar o desconto simplificado;
b) apresentar declaração em formulário; ou 
c) entregar a declaração fora do prazo;
III - só se aplica às doações em espécie; e 
IV - não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. 
§ 3º O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de venci-

mento da primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções 
específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 4º O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3º implica 
a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada 
ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na Declaração de 
Ajuste Anual com os acréscimos legais previstos na legislação. 

§ 5º A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Decla-
ração de Ajuste Anual as doações feitas, no respectivo ano calendário, aos 
fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente municipais, distrital, estaduais e nacional concomitantemente com 
a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso II do 
art. 260. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no 
DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 260-B. A doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser 
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deduzida:
I - do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que 

apuram o imposto trimestralmente; e
II - do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas 

jurídicas que apuram o imposto anualmente.
Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a 

que se refere a apuração do imposto. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, 
de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) 
dias após a publicação)

Art. 260-C. As doações de que trata o art. 260 desta Lei podem ser 
efetuadas em espécie ou em bens.

Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depo-
sitadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas 
aos respectivos fundos de que trata o art. 260. (Artigo acrescido pela Lei 
nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 
(noventa) dias após a publicação)

Art. 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 
distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado 
por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente, 
especificando:

I - número de ordem; 
II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço 

do emitente; 
III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador; 
IV - data da doação e valor efetivamente recebido; e 
V - ano-calendário a que se refere a doação.
§ 1º O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido 

anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês.
§ 2º No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identi-

ficação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa 
ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou 
CNPJ e endereço dos avaliadores. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 
18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias 
após a publicação)

Art. 260-E. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá:
I - comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil; 
II - baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando 
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se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e
III - considerar como valor dos bens doados:
a) para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do 

imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado;
b) para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. 
Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado 

na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado 
por autoridade judiciária. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, 
publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 260-F. Os documentos a que se referem os arts. 260-D e 260-
E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 (cinco) anos 
para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. 
(Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 
19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 
distrital e municipais devem:

I - manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir 
os recursos do Fundo;

II - manter controle das doações recebidas; e
III - informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as 

doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador:
a) nome, CNPJ ou CPF;
b) valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. 

(Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 
19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas 
no art. 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento 
do fato ao Ministério Público. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 
18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias 
após a publicação)

Art. 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comu-
nidade:

I - o calendário de suas reuniões; 
II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento 

à criança e ao adolescente; 
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III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficia-
dos com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
nacional, estaduais, distrital ou municipais; 

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o 
valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto; 

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por pro-
jeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema 
de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 
distrital e municipais. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, pu-
blicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 260-J. O Ministério Público determinará, em cada Comarca, 
a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no art. 
260 desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos arts. 260-G 
e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo 
Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou repre-
sentação de qualquer cidadão. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 
18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias 
após a publicação)

Art. 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR) encaminhará à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação 
atualizada dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, 
distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números 
de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em ins-
tituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos 
dos Fundos. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada 
no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as 
instruções necessárias à aplicação do disposto nos arts. 260 a 260-K. (Ar-
tigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 
19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 261. À falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os 
arts. 90, parágrafo único, e 91 desta Lei serão efetuados perante a autoridade 
judiciária da comarca a que pertencer a entidade. 
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Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos Estados e 
Municípios, e os Estados aos Municípios, os recursos referentes aos progra-
mas e atividades previstos nesta lei, tão logo estejam criados os Conselhos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis. 

Art. 262. Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atri-
buições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. 

Art. 263. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código 
Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“1) Art. 121. - ..................................................
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o 

crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, 
ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura di-
minuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. 
Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço, se o crime é 
praticado contra pessoa menor de catorze anos. 

2) Art. 129. - ...................................................
§ 7º Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses 

do art. 121, § 4º. 
§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121. 
3) Art. 136. - ...................................................
§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra 

pessoa menor de catorze anos. 
4) Art. 213. - ...................................................
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos: Pena - re-

clusão de quatro a dez anos. 
5) Art. 214. - ..................................................
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos: Pena - re-

clusão de três a nove anos.”

Art. 264. O art. 102 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica 
acrescido do seguinte item: 

“Art. 102. - ......................................................
6º) a perda e a suspensão do pátrio poder.” (Vide art. 3º da Lei nº 

12.010, de 3/8/2009) 

Art. 265. A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da ad-
ministração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral 
deste estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de 
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atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
Art. 266. Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação. 
Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promo-

vidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do 
disposto nesta lei. 

Art. 267. Revogam-se as Leis nºs 4.513, de 1964 e 6.697, de 10 de 
outubro de 1979 (Código de Menores), e as demais disposições em contrário. 

Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República.

FERNANDO COLLOR 
Bernardo Cabral 
Carlos Chiarelli 
Antônio Magri 

Margarida Procópio 

Diário Oficial da União - 16/07/1990 
(Publicação Original)

Diário Oficial da União - 27/09/1990 , (Retificação)
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991.

Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda) e dá outras providências.

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

 Art. 1º Fica criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda).

 § 1º Este conselho integra o conjunto de atribuições da Presidência 
da República.

 § 2º O Presidente da República pode delegar a órgão executivo de 
sua escolha o suporte técnico-administrativo-financeiro necessário ao fun-
cionamento do Conanda.

 Art. 2º Compete ao Conanda:
 I - elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento 
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dos direitos da criança e do adolescente, fiscalizando as ações de execução, 
observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

II - zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente;

 III - dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, aos órgãos estaduais, municipais, e entidades 
não-governamentais para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os 
direitos estabelecidos na Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990;

IV - avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos Conselhos 
Estaduais e Municipais da Criança e do Adolescente;

 V -(Vetado)
 VI - (Vetado)
 VII - acompanhar o reordenamento institucional propondo, sempre 

que necessário, modificações nas estruturas públicas e privadas destinadas 
ao atendimento da criança e do adolescente;

 VIII - apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos 
da criança e do adolescente, com a indicação das medidas a serem adotadas 
nos casos de atentados ou violação dos mesmos;

 IX - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentá-
ria da União, indicando modificações necessárias à consecução da política 
formulada para a promoção dos direitos da criança e do adolescente;

 X - gerir o fundo de que trata o art. 6º da lei e fixar os critérios para 
sua utilização, nos termos do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

 XI - elaborar o seu regimento interno, aprovando-o pelo voto de, no 
mínimo, dois terços de seus membros, nele definindo a forma de indicação 
do seu Presidente.

 Art. 3º O Conanda é integrado por representantes do Poder Execu-
tivo, assegurada a participação dos órgãos executores das políticas sociais 
básicas na área de ação social, justiça, educação, saúde, economia, trabalho 
e previdência social e, em igual número, por representantes de entidades 
não-governamentais de âmbito nacional de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente. (Regulamento)

 § 1º (Vetado)
 § 2º Na ausência de qualquer titular, a representação será feita por 

suplente.

 Art. 4º (vetado)
Parágrafo único. As funções dos membros do Conanda não são 

remuneradas e seu exercício é considerado serviço público relevante.
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Art. 5º O Presidente da República nomeará e destituirá o Presidente 
do Conanda dentre os seus respectivos membros.

Art. 6º Fica instituído o Fundo Nacional para a criança e o adoles-
cente.

Parágrafo único. O fundo de que trata este artigo tem como receita:
a) contribuições ao Fundo Nacional referidas no art. 260 da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990;
b) recursos destinados ao Fundo Nacional, consignados no orçamento 

da União;
c) contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais;
d) o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e 

internacionais;
e) o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a 

legislação pertinente;
a)outros recursos que lhe forem destinados.
b)

Art. 7º (Vetado)

Art. 8º A instalação do Conanda dar-se-á no prazo de quarenta e 
cinco dias da publicação desta lei.

Art. 9º O Conanda aprovará o seu regimento interno no prazo e 
trinta dias, a contar da sua instalação.

Art. 10. Os arts. 132, 139 e 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo um Conselho 
Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local 
para mandato de três anos, permitida uma recondução.

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

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho 
Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabili-
dade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e 
a fiscalização do Ministério Público.

........................................................................
Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na 
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declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - nacional, estaduais ou munici-
pais - devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em 
Decreto do Presidente da República.

§ 1º ....................................................................§ 2º ....................
................................................

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas 
aos fundos, nos termos deste artigo.

§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de 
fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo.”

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de outubro de 1991; 170º da Independência e 103º da 
República.

FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.10.1991
––––– • • • • • –––––

LEI No 10.764, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2003.

Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O parágrafo único do art. 143 da Lei no 8.069, de 13 julho 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 143. ................................................
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá 
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identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a 
nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome 
e sobrenome.” (NR)

Art. 2o O art. 239 da Lei no 8.069, de 1990, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 239. ................................................
Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspon-

dente à violência.” (NR)

Art. 3o O art. 240 da Lei no 8.069, de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva, ci-
nematográfica, atividade fotográfica ou de qualquer outro meio visual, 
utilizando-se de criança ou adolescente em cena pornográfica, de sexo 
explícito ou vexatória:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem, nas condições referidas neste 

artigo, contracena com criança ou adolescente.
§ 2o A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos:
I - se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função;
II - se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para 

outrem vantagem patrimonial.” (NR)

Art. 4o O art. 241 da Lei no 8.069, de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, 
por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computado-
res ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo 
explícito envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
I - agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, intermedeia a 

participação de criança ou adolescente em produção referida neste artigo;
II - assegura os meios ou serviços para o armazenamento das foto-

grafias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo;
III - assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial de 

computadores ou internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas 
na forma do caput deste artigo.

§ 2o A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos:
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I - se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo 
ou função;

II - se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para 
outrem vantagem patrimonial.” (NR)

Art. 5o O art. 242 da Lei no 8.069, de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 242. ................................................
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.” (NR)

Art. 6o O art. 243 da Lei no 8.069, de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 243. ................................................
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não 

constitui crime mais grave.” (NR)

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o 
da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.11.2003
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 11.542, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2007.

Institui o Dia Nacional de Combate ao Trabalho 
Infantil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o É instituído o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, 
celebrado anualmente no dia 12 de junho.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 2007; 186o da Independência e 119o 
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da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Lupi

Dilma Rousseff
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.11.2007

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do 
art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 
8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 
82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 
6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto 
de 2001; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 

RELAÇÕES DE ESTÁGIO

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 
de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos. 

§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando. 

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desen-
volvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, confor-
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me determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 
ensino e do projeto pedagógico do curso. 

§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do 
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica 
na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser 
equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 

Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto 
na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 
e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 
aquelas previstas no termo de compromisso. 

§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos 
no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final. 

§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de 
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo 
de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 
fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos 
estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no 
País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário 
de estudante, na forma da legislação aplicável. 

Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio 
podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos 
e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropria-
do, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, 
a legislação que estabelece as normas gerais de licitação. 

§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 
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aperfeiçoamento do instituto do estágio: 
I – identificar oportunidades de estágio; 
II – ajustar suas condições de realização; 
III – fazer o acompanhamento administrativo; 
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 
V – cadastrar os estudantes. 
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título 

de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. 
§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se 

indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com 
a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagi-
ários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão 
de estágio curricular. 

Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro 
de partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes 
de integração. 

CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos 
estágios de seus educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente 
incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua ade-
quação à formação cultural e profissional do educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 
como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não 
superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando 
o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação 
dos estágios de seus educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 
letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado 
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em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o 
desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos 
à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 

Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes pú-
blicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem 
o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus 
educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei. 

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio 
entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebra-
ção do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o 
desta Lei. 

CAPÍTULO III
DA PARTE CONCEDENTE

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da admi-
nistração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, 
observadas as seguintes obrigações: 

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o 
educando, zelando por seu cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 
educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 
estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pesso-
ais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique 
estabelecido no termo de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 
dos períodos e da avaliação de desempenho; 

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem 
a relação de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 
6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade 
pela contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo 
poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.
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CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum 
acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário 
ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 
compatível com as atividades escolares e não ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de 
estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 
na modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de 
estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e 
do ensino médio regular. 

§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos 
períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jor-
nada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no 
projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem 
periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio 
será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de com-
promisso, para garantir o bom desempenho do estudante. 

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não 
poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador 
de deficiência. 

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de con-
traprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, 
bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. 

§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, 
alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado 
facultativo do Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha du-
ração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, 
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando 
o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação.

§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de ma-
neira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 
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Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e 
segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da 
parte concedente do estágio. 

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta 
Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do 
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade 
de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) 
anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo 
correspondente. 

§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou 
agência em que for cometida a irregularidade. 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário 
ou com seu representante ou assistente legal e pelos representantes legais 
da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agen-
tes de integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de 
qualquer das partes. 

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de 
pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes 
proporções: 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 
II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) 

estagiários; 
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por 

cento) de estagiários. 
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto 

de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio. 
§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou 

estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão 
aplicados a cada um deles. 

§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput 
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deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para o número 
inteiro imediatamente superior. 

§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de 
nível superior e de nível médio profissional. 

§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual 
de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. 

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da 
vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições. 

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

“Art. 428. ..........................................................
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do 
aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição 
em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade 
qualificada em formação técnico-profissional metódica.

.................................................................... 
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais 

de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.
...................................................................... 
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para 

o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz 
poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído 
o ensino fundamental.” (NR) 

Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização 
de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 

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

Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 
8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, 
de 24 de agosto de 2001. 
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Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da 
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad

André Peixoto Figueiredo Lima

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.010, DE 3 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. 

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 adoles-
cente 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 .............................................................
§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica 
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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 multidis-
ciplinar, 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. 

§ 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 desenvolvi-
mento 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 paren-
tesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar 
as consequências decorrentes da medida. 
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§ 4o Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guar-
da da mesma família substituta, 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 provenien-
te de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: 

I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cul-
tural, 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 respon-
sável 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 quando a medida for aplicada em pre-
paração 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 jurídi-
ca, 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 acolhi-
mento 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.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

488

.................................................................” (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 observados os re-
quisitos 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, indepen-

dentemente 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 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 
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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 interpro-
fissional 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 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 relacio-
nados 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. ...........................................................
§ 3o A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um pe-

ríodo 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 
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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 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 acolhi-
mento familiar. 

§ 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos pos-
tulantes 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; 
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de 
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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 pre-
visto 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 Interna-
cional, 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 consul-
tado, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se 
encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe 
interprofissional, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei. 

§ 2o Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos es-
trangeiros, 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 pe-
rante 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; 
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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 necessá-
ria, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional 
habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da 
respectiva prova de vigência; 

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 Esta-
dual, 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 credencia-
mento 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 im-
prensa e em sítio próprio da internet. 

§ 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 brasi-
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leiro 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 reco-
nhecida 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 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 acom-
panhamento 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 encarrega-
do 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. 

§ 9o Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária deter-
minará 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 
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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 adoles-
centes 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 descreden-
ciamento. 

§ 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser represen-
tados 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 acolhi-
mento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes 
em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. 

§ 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou sus-
pender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, 
mediante ato administrativo fundamentado.” (NR) 

“Art. 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descreden-
ciamento, 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 efe-
tuados 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 pro-
cessado 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 ratifi-
cante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer 
a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça.” 

“Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de 
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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 demons-
trado 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. .........................................................
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, especifica-
mente 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 atendi-
mento, 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 autori-
dade judiciária. 

§ 2o Os recursos destinados à implementação e manutenção dos 
programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamen-
tárias 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) 

“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, periodica-
mente, 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;
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..........................................................................
§ 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 aco-

lhimento 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 família, para fins da reava-
liação 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 pro-
fissionais 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 compe-
tente, 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 fa-
miliar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se com-
provado 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 (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 reintegra-
ção 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 
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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, de-
verá 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 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 res-
salvados, 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; 

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 exclusiva-
mente 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 ne-
cessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente 
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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, res-
peitado 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) 

“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 me-

didas 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, gover-
namentais 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 
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de referência; 
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 fa-

miliar. 
§ 4o Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adoles-

cente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional 
ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à rein-
tegração 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 equi-
pe 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 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 responsá-
vel 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 
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(trinta) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, 
salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou ou-
tras 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 jurí-
dica de cada um, bem como as 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 proce-

dimento 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 manu-
tenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 

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, prio-

ridade 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 
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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 pe-
rícia 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 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 obriga-
tória, 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 identifi-
cados 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. 

§ 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. 
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§ 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 nasci-
mento da criança.

§ 7o A família substituta receberá a devida orientação por intermédio 
de equipe técnica interprofissional a serviço do Poder Judiciário, preferen-
cialmente 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 interes-
sado, mediante termo de responsabilidade.” (NR) 

“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, apre-

sentarão 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 Pes-

soas 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 interprofis-
sional 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; 

III - requerer a juntada de documentos complementares e a realização 
de outras diligências que entender necessárias.’ 
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‘Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofis-
sional 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 mater-
nidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei. 

§ 1o É obrigatória a participação dos postulantes em programa ofe-
recido 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 estudo psicossocial, desig-
nando, 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 
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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.” 

“Art. 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destitui-
ção 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 jul-
gamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da sua conclusão. 

Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do jul-
gamento 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 descum-
primento 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). 
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 estabeleci-
mento 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 recur-
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sos 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 Ado-
lescentes 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 mencionados 

neste artigo não desobriga os Entes Federados à previsão, no orçamento dos 
respectivos órgãos encarregados da execução das políticas públicas de assis-
tência 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) 

“Art. 1.734. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desco-
nhecidos, 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: 
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“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 publi-
cação. 

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 
Tarso Genro

Celso Luiz Nunes Amorim
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.8.2009 e retificado no 

DOU de 2.9.2009
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.

Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e 
o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que 
dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso 
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XLIII do art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei 
no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de corrupção 
de menores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal. 

Art. 2o O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Estupro 
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 

a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 
outro ato libidinoso: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a 

vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. 
§ 2o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” (NR) 
“Violação sexual mediante fraude 
Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre 
manifestação de vontade da vítima: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem 

econômica, aplica-se também multa.” (NR) 
“Assédio sexual 
Art. 216-A. ........................................................
§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 
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18 (dezoito) anos.” (NR) 

“CAPÍTULO II
DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a 
lascívia de outrem: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
Parágrafo único. (VETADO).” (NR) 
“Ação penal 
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, 

procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. 
Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pú-

blica incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
vulnerável.” (NR)

“CAPÍTULO V
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE 

PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE 
EXPLORAÇÃO SEXUAL
.......................................................................

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 
Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
§ 1o Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 

cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da víti-
ma, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
..................................................................” (NR) 
“Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento 

em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação 
direta do proprietário ou gerente:

.................................................................” (NR) 
“Rufianismo 
Art. 230. ...........................................................
§ 1o Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos 

ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, ente-
ado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da 
vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, 
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proteção ou vigilância: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 2o Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude 

ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da 
vítima: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena 
correspondente à violência.” (NR) 

“Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual 
Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 

alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro. 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 
§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou com-

prar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, 
transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 

§ 2o A pena é aumentada da metade se: 
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos; 
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o ne-

cessário discernimento para a prática do ato; 
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 

cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da víti-
ma, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância; ou 

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. 
§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 

aplica-se também multa.” (NR) 
“Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual 
Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro 

do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de 
exploração sexual: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou 

comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condi-
ção, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 

§ 2o A pena é aumentada da metade se: 
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos; 
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o ne-

cessário discernimento para a prática do ato; 
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 

cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da víti-
ma, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
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ou vigilância; ou 
IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. 
§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 

aplica-se também multa.” (NR) 
 Art. 3o O Decreto-Lei no 2.848, de 1940, Código Penal, passa a vigo-

rar acrescido dos seguintes arts. 217-A, 218-A, 218-B, 234-A, 234-B e 234-C: 
“Estupro de vulnerável 
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 

com menor de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no 

caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer resistência. 

§ 2o (VETADO) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” 
“Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente 
Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) 

anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, 
a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.” 
“Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 

de vulnerável 
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma 

de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfer-
midade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, 

aplica-se também multa. 
§ 2o Incorre nas mesmas penas: 
I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém 

menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no 
caput deste artigo; 

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se 
verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. 

§ 3o Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da 
condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do 
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estabelecimento.” 

“CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pena 
Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada: 
 I – (VETADO); 
II – (VETADO); 
III - de metade, se do crime resultar gravidez; e 
IV - de um sexto até a metade, se o agente transmite à vitima doença 

sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.” 
“Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste 

Título correrão em segredo de justiça.” 
“Art. 234-C. (VETADO).” 
 Art. 4o O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de 

Crimes Hediondos, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.1o ..............................................................
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); 
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);
..................................................................” (NR) 
 
Art. 5o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar 

acrescida do seguinte artigo: 
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (de-

zoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica 

as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, 
inclusive salas de bate-papo da internet. 

§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um 
terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do 
art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.” 

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

Art. 7o Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224 e 232 do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e a Lei no 2.252, de 
1o de julho de 1954. 

Brasília, 7 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da 
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República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.8.2009
 ––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.031, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.

Altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, para de-
terminar a obrigatoriedade de execução semanal do Hino 
Nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental.

O VICE – PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo 
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 39 da Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 39. ........................................................
Parágrafo único: Nos estabelecimentos públicos e privados de ensi-

no fundamental, é obrigatória a execução do Hino Nacional uma vez por 
semana.” (NR)

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

Brasília, 21 de setembro de 2009; 188o da Independência e 121o da 
República.

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Fernando Haddad

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.9.2009
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.038, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009.

Altera o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, para determi-
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nar o fechamento definitivo de hotel, pensão, motel ou 
congênere que reiteradamente hospede crianças e ado-
lescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis, 
ou sem autorização.

O VICE – PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo 
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos 
pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade 
judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere:

Pena – multa.
§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a 

autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento 
por até 15 (quinze) dias.

§ 2º Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, 
o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada.” (NR)

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

Brasília, 1o de outubro de 2009; 188º da Independência e 121º da 
República.

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

Patrus Ananias
Airton Nogueira Pereira Júnior

––––– • • • • • –––––

 
LEI Nº 12.061, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.

Altera o inciso II do art. 4o e o inciso VI do art. 10 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar o 
acesso de todos os interessados ao ensino médio público. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1o O inciso II do art. 4o da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4o .............................................................
II - universalização do ensino médio gratuito;
..............................................................” (NR) 

Art. 2o O inciso VI do art. 10 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 10. ...........................................................
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 

ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 
desta Lei;

...........................................................” (NR) 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro do ano subsequente 

ao de sua publicação oficial. 

Brasília, 27 de outubro de 2009; 188o da Independência e 121o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.10.2009
 ––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.089 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009.

Proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 (duas) vagas simul-
taneamente em instituições públicas de ensino superior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei visa a proibir que uma mesma pessoa ocupe, na con-
dição de estudante, 2 (duas) vagas, simultaneamente, no curso de graduação, 
em instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional. 

Art. 2o É proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estu-
dante, simultaneamente, no curso de graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo 
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curso ou em cursos diferentes em uma ou mais de uma instituição pública 
de ensino superior em todo o território nacional. 

Art. 3o A instituição pública de ensino superior que constatar que um 
dos seus alunos ocupa uma outra vaga na mesma ou em outra instituição 
deverá comunicar-lhe que terá de optar por uma das vagas no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do primeiro dia útil posterior à comunicação. 

§ 1o Se o aluno não comparecer no prazo assinalado no caput deste 
artigo ou não optar por uma das vagas, a instituição pública de ensino su-
perior providenciará o cancelamento: 

I - da matrícula mais antiga, na hipótese de a duplicidade ocorrer 
em instituições diferentes; 

II - da matrícula mais recente, na hipótese de a duplicidade ocorrer 
na mesma instituição. 

§ 2o Concomitantemente ao cancelamento da matrícula na forma 
do disposto no § 1o deste artigo, será decretada a nulidade dos créditos 
adquiridos no curso cuja matrícula foi cancelada. 

Art. 4o O aluno que ocupar, na data de início de vigência desta Lei, 
2 (duas) vagas simultaneamente poderá concluir o curso regularmente. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de 
sua publicação. 

Brasília, 11 de novembro de 2009; 188o da Independência e 121o 
da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.11.2009
 ––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.106, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2009.

Cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sis-
tema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Fica criado, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e 
do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF. 

§ 1o Constituem objetivos do DMF, dentre outros correlatos que 
poderão ser estabelecidos administrativamente: 

I – monitorar e fiscalizar o cumprimento das recomendações e re-
soluções do Conselho Nacional de Justiça em relação à prisão provisória e 
definitiva, medida de segurança e de internação de adolescentes; 

II – planejar, organizar e coordenar, no âmbito de cada tribunal, 
mutirões para reavaliação da prisão provisória e definitiva, da medida de 
segurança e da internação de adolescentes e para o aperfeiçoamento de 
rotinas cartorárias; 

III – acompanhar e propor soluções em face de irregularidades verificadas 
no sistema carcerário e no sistema de execução de medidas socioeducativas; 

IV – fomentar a implementação de medidas protetivas e de projetos 
de capacitação profissional e reinserção social do interno e do egresso do 
sistema carcerário; 

V – propor ao Conselho Nacional de Justiça, em relação ao sistema 
carcerário e ao sistema de execução de medidas socioeducativas, a unifor-
mização de procedimentos, bem como de estudos para aperfeiçoamento da 
legislação sobre a matéria; 

VI – acompanhar e monitorar projetos relativos à abertura de novas 
vagas e ao cumprimento da legislação pertinente em relação ao sistema 
carcerário e ao sistema de execução de medidas socioeducativas; 

VII – acompanhar a implantação e o funcionamento de sistema de 
gestão eletrônica da execução penal e de mecanismo de acompanhamento 
eletrônico das prisões provisórias; 

VIII – coordenar a instalação de unidades de assistência jurídica 
voluntária no âmbito do sistema carcerário e do sistema de execução de 
medidas socioeducativas. 

§ 2o Para a consecução dos objetivos institucionais do DMF, o Con-
selho Nacional de Justiça poderá: 

I – estabelecer vínculos de cooperação e intercâmbio com órgãos e 
entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou supranacionais, 
no campo de sua atuação; 

II – celebrar contratos com pessoas físicas e jurídicas especializadas. 

Art. 2o O Departamento será coordenado por 1 (um) juiz auxiliar 
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nomeado pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça e supervisionado 
por 1 (um) conselheiro designado pelo plenário e contará com a estrutura 
de cargos em comissão e funções comissionadas prevista no art. 3o. 

Art. 3o Ficam criados no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional 
de Justiça: 

I – 1 (um) cargo em comissão de nível CJ-3; 
II – 3 (três) funções comissionadas de nível FC-6; 
III – 3 (três) funções comissionadas de nível FC-5. 

Art. 4o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 
conta dos créditos consignados à unidade orçamentária do Conselho Na-
cional de Justiça no orçamento geral da União. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 7 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da 

República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

Paulo Bernardo Silva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.12.2009
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.127, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.

Cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos.

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo 
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica criado o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos.

 Art. 2o A União manterá, no âmbito do órgão competente do Poder 
Executivo, a base de dados do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescen-
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tes Desaparecidos, a qual conterá as características físicas e dados pessoais 
de crianças e adolescentes cujo desaparecimento tenha sido registrado em 
órgão de segurança pública federal ou estadual.

Art. 3o Nos termos de convênio a ser firmado entre a União e os 
Estados e o Distrito Federal, serão definidos:

I - a forma de acesso às informações constantes da base de dados;
II - o processo de atualização e de validação dos dados inseridos na 

base de dados.

Art. 4o Os custos relativos ao desenvolvimento, instalação e manu-
tenção da base de dados serão suportados por recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o 

da República.

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Tarso Genro

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.12.2009
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.219, DE 31 DE MARÇO DE 2010.

Altera o art. 73 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
para permitir que a União possa celebrar convênios com 
os Estados e o Distrito Federal visando à prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, 
e com os Municípios com o objetivo de prevenir o seu 
uso indevido, e possibilitar a atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o O art. 73 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 73. A União poderá estabelecer convênios com os Estados e o 
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com o Distrito Federal, visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito 
e do uso indevido de drogas, e com os Municípios, com o objetivo de pre-
venir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas.” (NR) 

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

 Brasília, 31 de março de 2010; 189o da Independência e 122o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

Paulo Bernardo Silva
Jorge Armando Felix

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.4.2010
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.244 DE 24 DE MAIO DE 2010.

Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas insti-
tuições de ensino do País.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o As instituições de ensino públicas e privadas de todos os 
sistemas de ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei. 

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção 
de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer 
suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura. 

Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, 
no mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua reali-
dade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, organização 
e funcionamento das bibliotecas escolares.

 
Art. 3o Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 

progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos 
previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respei-
tada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 30 
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de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998. 

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

Brasília, 24 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad

Carlos Lupi

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.5.2010
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.393, DE 4 DE MARÇO DE 2011.

Institui a Semana de Mobilização Nacional para Busca 
e Defesa da Criança Desaparecida.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei institui a Semana de Mobilização Nacional para 
Busca e Defesa da Criança Desaparecida.

Art. 2o Fica instituída a Semana de Mobilização Nacional para 
Busca e Defesa da Criança Desaparecida, que será realizada, anualmente, 
de 25 a 31 de março.

Parágrafo único. Durante essa semana, serão desenvolvidas ativida-
des que visem a promover a busca e a defesa das crianças desaparecidas no 
território nacional.

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

Brasília, 4 de março de 2011; 190o da Independência e 123o da 
República.

DILMA ROUSSEFF
Maria do Rosário Nunes



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

522

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.3.2011 - Edição extra
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.398, DE 28 DE MARÇO DE 2011.

Acrescenta parágrafo único ao art. 1.589 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e dá 
nova redação ao inciso VII do art. 888 da Lei no 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, para 
estender aos avós o direito de visita aos netos. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 1.589 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Có-
digo Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art.1.589. ........................................................
Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a 

critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.” (NR) 

Art. 2o O inciso VII do art. 888 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 888. ..........................................................
VII - a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de visita 

que, no interesse da criança ou do adolescente, pode, a critério do juiz, ser 
extensivo a cada um dos avós;

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

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

Brasília, 28 de março de 2011; 190o da Independência e 123o da 
República. 

DILMA ROUSSEFF
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

Maria do Rosário Nunes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.3.2011
––––– • • • • • –––––
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LEI Nº 12.408, DE 25 DE MAIO DE 2011.

Altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, para descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe 
sobre a proibição de comercialização de tintas em em-
balagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de feverei-
ro de 1998, dispondo sobre a proibição de comercialização de tintas em 
embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos, e dá outras 
providências. 

Art. 2o Fica proibida a comercialização de tintas em embalagens do 
tipo aerossol em todo o território nacional a menores de 18 (dezoito) anos. 

Art. 3o O material citado no art. 2o desta Lei só poderá ser vendido 
a maiores de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação de documento de 
identidade. 

Parágrafo único. Toda nota fiscal lançada sobre a venda desse produto 
deve possuir identificação do comprador. 

Art. 4o As embalagens dos produtos citados no art. 2o desta Lei 
deverão conter, de forma legível e destacada, as expressões “PICHAÇÃO 
É CRIME (ART. 65 DA LEI Nº 9.605/98). PROIBIDA A VENDA A 
MENORES DE 18 ANOS.” 

Art. 5o Independentemente de outras cominações legais, o descum-
primento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às sanções previstas no art. 
72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Art. 6o O art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monu-
mento urbano: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em 

virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano de detenção e multa. 

§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o obje-
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tivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 
artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo 
locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a 
autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais 
e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela pre-
servação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.” (NR) 

Art. 7o Os fabricantes, importadores ou distribuidores dos produtos 
terão um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a regulamentação desta 
Lei, para fazer as alterações nas embalagens mencionadas no art. 2o desta 
Lei. 

Art. 8o Os produtos envasados dentro do prazo constante no art. 
7o desta Lei poderão permanecer com seus rótulos sem as modificações 
aqui estabelecidas, podendo ser comercializados até o final do prazo de 
sua validade. 

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o da 
República. 

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

Fernando Damata Pimentel
Izabella Mônica Vieira Teixeira

Anna Maria Buarque de Hollanda
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.5.2011

––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.415, DE 9 DE JUNHO DE 2011.

Acrescenta parágrafo único ao art. 130 da Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente), para determinar que alimentos provisórios sejam 
fixados cautelarmente em favor da criança ou adolescente 
cujo agressor seja afastado da moradia comum por de-
terminação judicial.

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1o Esta Lei visa a compelir aquele que for afastado cautelarmente 
da moradia comum, na hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual 
contra criança ou adolescente, a prestar os alimentos de que eles necessitem. 

Art. 2o O art. 130 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único: 

“Art. 130. ..........................................................
Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a fixação 

provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou o adolescente 
dependentes do agressor.” (NR) 

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

Brasília, 9 de junho de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

Maria do Rosário Nunes
Luís Inácio Lucena Adams

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.6.2011
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.472, DE 1º DE SETEMBRO DE 2011.

Acrescenta § 6o ao art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, incluindo os símbolos nacionais como 
tema transversal nos currículos do ensino fundamental.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o O art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, passa a vigorar acres-
cido do seguinte § 6o: 

“Art. 32. ............................................................
§ 6o O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema 

transversal nos currículos do ensino fundamental.” (NR) 
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Art. 2o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua 
publicação.

 
Brasília, 1o de setembro de 2011; 190o da Independência e 123o da 

República. 

DILMA ROUSSEFF
Fernando Haddad

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.9.2011
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas 
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique 
ato infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, 
de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de 
dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os 
Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, 
de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I
DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO (Sinase)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a 
adolescente que pratique ato infracional. 

§ 1o Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras 
e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-
-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como 
todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adoles-
cente em conflito com a lei. 

§ 2o Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 
112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), as quais têm por objetivos: 

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesi-
vas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; 

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 
individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de 
atendimento; e 

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições 
da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição 
de direitos, observados os limites previstos em lei. 

§ 3o Entendem-se por programa de atendimento a organização e o 
funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o cumprimento 
das medidas socioeducativas. 

§ 4o Entende-se por unidade a base física necessária para a organi-
zação e o funcionamento de programa de atendimento. 

§ 5o Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de 
direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos 
humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de 
atendimento. 

Art. 2o O Sinase será coordenado pela União e integrado pelos 
sistemas estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação 
dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual seja 
aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e funciona-
mento, respeitados os termos desta Lei. 

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3o Compete à União: 
I - formular e coordenar a execução da política nacional de atendi-

mento socioeducativo; 
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II - elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em 
parceria com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

III - prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus 
sistemas; 

IV - instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o 
Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, 
incluindo dados relativos a financiamento e população atendida; 

V - contribuir para a qualificação e ação em rede dos Sistemas de 
Atendimento Socioeducativo; 

VI - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das 
unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas 
ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade; 

VII - instituir e manter processo de avaliação dos Sistemas de Aten-
dimento Socioeducativo, seus planos, entidades e programas; 

VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução de pro-
gramas e serviços do Sinase; e 

IX - garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos 
aos gestores estaduais, distrital e municipais, para financiamento de progra-
mas de atendimento socioeducativo. 

§ 1o São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas 
próprios de atendimento. 

§ 2o Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e 
de fiscalização do Sinase, nos termos previstos na Lei no 8.242, de 12 de 
outubro de 1991, que cria o referido Conselho. 

§ 3o O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será sub-
metido à deliberação do Conanda. 

§ 4o À Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR) competem as funções executiva e de gestão do Sinase. 

Art. 4o Compete aos Estados: 
I - formular, instituir, coordenar e manter Sistema Estadual de Aten-

dimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União; 
II - elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em 

conformidade com o Plano Nacional; 
III - criar, desenvolver e manter programas para a execução das me-

didas socioeducativas de semiliberdade e internação; 
IV - editar normas complementares para a organização e funciona-

mento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais; 
V - estabelecer com os Municípios formas de colaboração para o 
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atendimento socioeducativo em meio aberto; 
VI - prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos Muni-

cípios para a oferta regular de programas de meio aberto; 
VII - garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional, 

nos termos previstos no inciso V do art. 88 da Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

VIII - garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática 
de ato infracional; 

IX - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Aten-
dimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao 
povoamento e à atualização do Sistema; e 

X - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de pro-
gramas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido 
para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente 
a quem foi aplicada medida socioeducativa privativa de liberdade. 

§ 1o Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Estadual de 
Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
bem como outras definidas na legislação estadual ou distrital. 

§ 2o O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será sub-
metido à deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

§ 3o Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o 
inciso II do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema 
Estadual de Atendimento Socioeducativo. 

Art. 5o Compete aos Municípios: 
I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de 

Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União 
e pelo respectivo Estado; 

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em 
conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual; 

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das 
medidas socioeducativas em meio aberto; 

IV - editar normas complementares para a organização e funcio-
namento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo; 

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Aten-
dimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao 
povoamento e à atualização do Sistema; e 

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a exe-
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cução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente 
apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados 
a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto. 

§ 1o Para garantir a oferta de programa de atendimento socioedu-
cativo de meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios dos 
quais trata a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas 
gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou 
qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar 
responsabilidades. 

§ 2o Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de 
Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
bem como outras definidas na legislação municipal. 

§ 3o O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será sub-
metido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

§ 4o Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o 
inciso II do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema 
Municipal de Atendimento Socioeducativo.

 
Art. 6o Ao Distrito Federal cabem, cumulativamente, as competên-

cias dos Estados e dos Municípios. 

CAPÍTULO III
DOS PLANOS DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO

Art. 7o O Plano de que trata o inciso II do art. 3o desta Lei deverá 
incluir um diagnóstico da situação do Sinase, as diretrizes, os objetivos, as 
metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de 
atendimento para os 10 (dez) anos seguintes, em sintonia com os princípios 
elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

§ 1o As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducati-
vo devem constituir anexo ao Plano de que trata o inciso II do art. 3o desta Lei. 

§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base 
no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos 
decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da 
aprovação do Plano Nacional. 

Art. 8o Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigato-
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riamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência 
social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes 
atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Parágrafo único. Os Poderes Legislativos federal, estaduais, distrital e 
municipais, por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanha-
rão a execução dos Planos de Atendimento Socioeducativo dos respectivos 
entes federados. 

CAPÍTULO IV
DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 9o Os Estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas 
de atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, conforme o caso. 

Art. 10. Os Municípios inscreverão seus programas e alterações, bem 
como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 11. Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios 
para a inscrição de programa de atendimento: 

I - a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, 
com a especificação das atividades de natureza coletiva; 

II - a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das es-
tratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade; 

III - regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no 
qual deverá constar, no mínimo: 

a) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, 
de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores; 

b) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de 
benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e 

c) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enalteci-
mento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo 
esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual; 

IV - a política de formação dos recursos humanos; 
V - a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o 

cumprimento de medida socioeducativa; 
VI - a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem 
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estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos con-
selhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e 

VII - a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento 
Socioeducativo, bem como sua operação efetiva. 

Parágrafo único. O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita 
as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos 
à aplicação das medidas previstas no art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Art. 12. A composição da equipe técnica do programa de atendi-
mento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais 
das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas 
de referência. 

§ 1o Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para 
atender necessidades específicas do programa. 

§ 2o Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada 
profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade 
de atendimento. 

§ 3o O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entida-
des de atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas 
previstas no art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente). 

Seção II
Dos Programas de Meio Aberto

Art. 13. Compete à direção do programa de prestação de serviços à 
comunidade ou de liberdade assistida: 

I - selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, 
para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida; 

II - receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los 
sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa; 

III - encaminhar o adolescente para o orientador credenciado; 
IV - supervisionar o desenvolvimento da medida; e 
V - avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida 

e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão 
ou extinção. 

Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser co-
municado, semestralmente, à autoridade judiciária e ao Ministério Público. 

Art. 14. Incumbe ainda à direção do programa de medida de pres-
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tação de serviços à comunidade selecionar e credenciar entidades assisten-
ciais, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como 
os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil do 
socioeducando e o ambiente no qual a medida será cumprida. 

Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar o credenciamento, 
ou a autoridade judiciária considerá-lo inadequado, instaurará incidente de 
impugnação, com a aplicação subsidiária do procedimento de apuração de 
irregularidade em entidade de atendimento regulamentado na Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), devendo 
citar o dirigente do programa e a direção da entidade ou órgão credenciado. 

Seção III
Dos Programas de Privação da Liberdade

Art. 15. São requisitos específicos para a inscrição de programas de 
regime de semiliberdade ou internação: 

I - a comprovação da existência de estabelecimento educacional com 
instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência; 

II - a previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente; 
III - a apresentação das atividades de natureza coletiva; 
IV - a definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a 

previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no § 2o do art. 
49 desta Lei; e 

V - a previsão de regime disciplinar nos termos do art. 72 desta Lei. 

Art. 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as 
normas de referência do Sinase. 

§ 1o É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços 
contíguos, anexos, ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos 
penais. 

§ 2o A direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas 
para proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida, 
ou à de outrem, comunicando, de imediato, seu defensor e o Ministério Público. 

Art. 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de aten-
dimento em regime de semiliberdade ou de internação, além dos requisitos 
específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário: 

I - formação de nível superior compatível com a natureza da função; 
II - comprovada experiência no trabalho com adolescentes de, no 

mínimo, 2 (dois) anos; e 
III - reputação ilibada. 
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CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 

DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Art. 18. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos Planos 
de Atendimento Socioeducativo em intervalos não superiores a 3 (três) anos. 

§ 1o O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas esta-
belecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos Sistemas. 

§ 2o O processo de avaliação deverá contar com a participação de 
representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e dos Conselhos Tutelares, na forma a ser definida em regulamento. 

§ 3o A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento So-
cioeducativo realizar-se-á no terceiro ano de vigência desta Lei, cabendo ao 
Poder Legislativo federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões 
temáticas pertinentes. 

Art. 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompa-
nhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a organização da rede de atendimento socioedu-
cativo; 

II - assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento 
socioeducativo e seus resultados; 

III - promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento 
socioeducativo; e 

IV - disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. 
§ 1o A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de 

atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas so-
cioeducativas. 

§ 2o Ao final da avaliação, será elaborado relatório contendo histórico 
e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam 
cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. 

§ 3o O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos 
Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e ao Ministério Público. 

§ 4o Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo 
de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a 
todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. 

§ 5o O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento 
das metas dos Planos de Atendimento Socioeducativo. 
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Art. 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento da 
Gestão do Atendimento Socioeducativo assegurará, na metodologia a ser 
empregada: 

I - a realização da autoavaliação dos gestores e das instituições de 
atendimento; 

II - a avaliação institucional externa, contemplando a análise global e 
integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, 
atividades e finalidades das instituições de atendimento e seus programas; 

III - o respeito à identidade e à diversidade de entidades e programas; 
IV - a participação do corpo de funcionários das entidades de atendi-

mento e dos Conselhos Tutelares da área de atuação da entidade avaliada; e 
V - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados 

dos processos avaliativos. 

Art. 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente 
e realizada por comissões temporárias, essas compostas, no mínimo, por 3 
(três) especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas 
na forma do regulamento. 

Parágrafo único. É vedado à comissão permanente designar avalia-
dores: 

I - que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou 
funcionários das entidades avaliadas; 

II - que tenham relação de parentesco até o 3o grau com titulares ou 
servidores dos órgãos gestores avaliados e/ou funcionários das entidades 
avaliadas; e 

III - que estejam respondendo a processos criminais. 

Art. 22. A avaliação da gestão terá por objetivo: 
I - verificar se o planejamento orçamentário e sua execução se pro-

cessam de forma compatível com as necessidades do respectivo Sistema de 
Atendimento Socioeducativo; 

II - verificar a manutenção do fluxo financeiro, considerando as 
necessidades operacionais do atendimento socioeducativo, as normas de 
referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados 
entre os órgãos gestores e as entidades de atendimento; 

III - verificar a implementação de todos os demais compromissos 
assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos 
ao atendimento socioeducativo; e 

IV - a articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. 

Art. 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o 
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perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas 
e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais e, entre elas, 
obrigatoriamente, as seguintes: 

I - o plano de desenvolvimento institucional; 
II - a responsabilidade social, considerada especialmente sua con-

tribuição para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do 
adolescente e de sua família; 

III - a comunicação e o intercâmbio com a sociedade; 
IV - as políticas de pessoal quanto à qualificação, aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e condições de trabalho; 
V - a adequação da infraestrutura física às normas de referência; 
VI - o planejamento e a autoavaliação quanto aos processos, resulta-

dos, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa; 
VII - as políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias; 
VIII - a atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade 

com as diretrizes do art. 60 desta Lei; e 
IX - a sustentabilidade financeira. 

Art. 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar, no 
mínimo, o atendimento ao que determinam os arts. 94, 100, 117, 119, 120, 
123 e 124 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente). 

Art. 25. A avaliação dos resultados da execução de medida socioe-
ducativa terá por objetivo, no mínimo: 

I - verificar a situação do adolescente após cumprimento da medida 
socioeducativa, tomando por base suas perspectivas educacionais, sociais, 
profissionais e familiares; e 

II - verificar reincidência de prática de ato infracional.
 
Art. 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para: 
I - planejamento de metas e eleição de prioridades do Sistema de 

Atendimento Socioeducativo e seu financiamento; 
II - reestruturação e/ou ampliação da rede de atendimento socioe-

ducativo, de acordo com as necessidades diagnosticadas; 
III - adequação dos objetivos e da natureza do atendimento socioe-

ducativo prestado pelas entidades avaliadas; 
IV - celebração de instrumentos de cooperação com vistas à correção 

de problemas diagnosticados na avaliação; 
V - reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento 

socioeducativo; 
VI - melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do Sistema de 
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Atendimento Socioeducativo; e 
VII - os efeitos do art. 95 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Parágrafo único. As recomendações originadas da avaliação deverão 

indicar prazo para seu cumprimento por parte das entidades de atendimento 
e dos gestores avaliados, ao fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas 
no art. 28 desta Lei.

 
Art. 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional 

de Informações sobre Atendimento Socioeducativo serão utilizadas para 
subsidiar a avaliação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento 
dos Sistemas Nacional, Distrital, Estaduais e Municipais de Atendimento 
Socioeducativo. 

CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES, 

OPERADORES E ENTIDADES DE ATENDIMENTO

Art. 28. No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não 
cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei, em todas as 
esferas, são sujeitos: 

I - gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais 
às medidas previstas no inciso I e no § 1o do art. 97 da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e 

II - entidades não governamentais, seus gestores, operadores e pre-
postos às medidas previstas no inciso II e no § 1o do art. 97 da Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo 
dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado elaborado após as 
avaliações, sem prejuízo do que determinam os arts. 191 a 197, 225 a 227, 
230 a 236, 243 e 245 a 247 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente). 

Art. 29. Àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam 
ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumpri-
mento desta Lei, aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei 
no 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de manda-
to, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências (Lei de Improbidade Administrativa). 

CAPÍTULO VII



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

538

DO FINANCIAMENTO E DAS PRIORIDADES

Art. 30. O Sinase será cofinanciado com recursos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, além de outras fontes. 

§ 1o (VETADO). 
§ 2o Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de aten-

dimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência 
adotada pelos órgãos integrantes do Sinase. 

§ 3o Os entes federados beneficiados com recursos dos orçamentos 
dos órgãos responsáveis pelas políticas integrantes do Sinase, ou de outras 
fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento es-
tabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, 
sem prejuízo do disposto nos incisos IX e X do art. 4o, nos incisos V e VI 
do art. 5o e no art. 6o desta Lei. 

Art. 31. Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de governo, 
definirão, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações 
previstas nesta Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação 
e de avaliação. 

Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do 
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento 
socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações 
por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. 

Art. 32. A Lei no 7.560, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

“Art. 5o Os recursos do Funad serão destinados:
..........................................................................
X - às entidades governamentais e não governamentais integrantes 

do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).
............................................................” (NR) 
“Art. 5o-A. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), 

órgão gestor do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), poderá financiar 
projetos das entidades do Sinase desde que: 

I - o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso 
possua o respectivo Plano de Atendimento Socioeducativo aprovado; 

II - as entidades governamentais e não governamentais integrantes 
do Sinase que solicitem recursos tenham participado da avaliação nacional 
do atendimento socioeducativo; 

III - o projeto apresentado esteja de acordo com os pressupostos da 
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Política Nacional sobre Drogas e legislação específica.” 

Art. 33. A Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 19-A: 

“Art. 19-A. O Codefat poderá priorizar projetos das entidades in-
tegrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) 
desde que: 

I - o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso 
possua o respectivo Plano de Atendimento Socioeducativo aprovado; 

II - as entidades governamentais e não governamentais integrantes 
do Sinase que solicitem recursos tenham se submetido à avaliação nacional 
do atendimento socioeducativo.” 

Art. 34. O art. 2o da Lei no 5.537, de 21 de novembro de 1968, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 3o:

“Art. 2o ..................................................... 
§ 3o O fundo de que trata o art. 1o poderá financiar, na forma das 

resoluções de seu conselho deliberativo, programas e projetos de educação 
básica relativos ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Si-
nase) desde que: 

I - o ente federado que solicitar o recurso possua o respectivo Plano 
de Atendimento Socioeducativo aprovado; 

II - as entidades de atendimento vinculadas ao ente federado que 
solicitar o recurso tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento 
socioeducativo; e 

III - o ente federado tenha assinado o Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação e elaborado o respectivo Plano de Ações Articuladas (PAR).” (NR) 

TÍTULO II
DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos 
seguintes princípios: 

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais 
gravoso do que o conferido ao adulto; 

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de me-
didas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, 
sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas; 
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IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial 

o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente); 

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e cir-
cunstâncias pessoais do adolescente; 

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização 
dos objetivos da medida; 

VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de 
etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou 
sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e 

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no pro-
cesso socioeducativo. 

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas 
socioeducativas segue o determinado pelo art. 146 da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de 
nulidade, no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, 
asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo 
requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames 
legais e regulamentares. 

Art. 38. As medidas de proteção, de advertência e de reparação do 
dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios 
autos do processo de conhecimento, respeitado o disposto nos arts. 143 
e 144 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

Art. 39. Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação 
de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, 
será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o 
disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), e com autuação das seguintes peças: 

I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no 
processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e

II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver ne-
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cessidade e, obrigatoriamente: 
a) cópia da representação; 
b) cópia da certidão de antecedentes; 
c) cópia da sentença ou acórdão; e 
d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. 
Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado na hipótese de 

medida aplicada em sede de remissão, como forma de suspensão do processo. 

Art. 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará, 
imediatamente, cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimen-
to socioeducativo, solicitando designação do programa ou da unidade de 
cumprimento da medida. 

Art. 41. A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano in-
dividual de que trata o art. 53 desta Lei ao defensor e ao Ministério Público 
pelo prazo sucessivo de 3 (três) dias, contados do recebimento da proposta 
encaminhada pela direção do programa de atendimento. 

§ 1o O defensor e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz 
da Execução poderá determinar, de ofício, a realização de qualquer ava-
liação ou perícia que entenderem necessárias para complementação do 
plano individual. 

§ 2o A impugnação ou complementação do plano individual, requerida 
pelo defensor ou pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo 
a autoridade judiciária indeferi-la, se entender insuficiente a motivação. 

§ 3o Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inade-
quado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual 
cientificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de 
atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. 

§ 4o A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, 
salvo determinação judicial em contrário. 

§ 5o Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano indi-
vidual homologado. 

Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semi-
liberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) 
meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério 
Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais 
ou responsável. 

§ 1o A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica 
do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o art. 
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52 desta Lei e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e 
deferido pela autoridade judiciária. 

§ 2o A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de 
duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição 
da medida por outra menos grave. 

§ 3o Considera-se mais grave a internação, em relação a todas as 
demais medidas, e mais grave a semiliberdade, em relação às medidas de 
meio aberto. 

Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspen-
são das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo 
plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção 
do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do ado-
lescente, de seus pais ou responsável. 

§ 1o Justifica o pedido de reavaliação, entre outros motivos: 
I - o desempenho adequado do adolescente com base no seu plano 

de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória; 
II - a inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descum-

primento das atividades do plano individual; e 
III - a necessidade de modificação das atividades do plano individual 

que importem em maior restrição da liberdade do adolescente. 
§ 2o A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido, de pronto, se 

entender insuficiente a motivação. 
§ 3o Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, 

se necessário, designará audiência, observando o princípio do § 1o do art. 
42 desta Lei. 

§ 4o A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em 
situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese 
do inciso III do art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), e deve ser: 

I - fundamentada em parecer técnico; 
II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1o do art. 42 desta Lei. 

Art. 44. Na hipótese de substituição da medida ou modificação das 
atividades do plano individual, a autoridade judiciária remeterá o inteiro 
teor da decisão à direção do programa de atendimento, assim como as peças 
que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. 

Parágrafo único. No caso de a substituição da medida importar 
em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano 
individual e o histórico do cumprimento da medida deverão acompanhar 
a transferência. 
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Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplica-
ção de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, 
previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias 
sucessivos, decidindo-se em igual prazo. 

§ 1o É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cum-
primento de medida socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos 
máximos, e de liberação compulsória previstos na Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a hipótese 
de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. 

§ 2o É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de interna-
ção, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha 
concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha 
sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos 
absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. 

Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta: 
I - pela morte do adolescente; 
II - pela realização de sua finalidade; 
III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida 

em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva; 
IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz 

de submeter-se ao cumprimento da medida; e 
V - nas demais hipóteses previstas em lei. 
§ 1o No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de 

medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade 
judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da 
decisão o juízo criminal competente. 

§ 2o Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertida em 
pena privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento 
da medida socioeducativa. 

Art. 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vi-
gência máxima de 6 (seis) meses, a contar da data da expedição, podendo, 
se necessário, ser renovado, fundamentadamente. 

Art. 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais 
ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disci-
plinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da 
sanção até decisão final do incidente. 

§ 1o Postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que 
aplicou a sanção e havendo provas a produzir em audiência, procederá o 
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magistrado na forma do § 1o do art. 42 desta Lei. 
§ 2o É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a ado-

lescente interno, exceto seja essa imprescindível para garantia da segurança 
de outros internos ou do próprio adolescente a quem seja imposta a sanção, 
sendo necessária ainda comunicação ao defensor, ao Ministério Público e 
à autoridade judiciária em até 24 (vinte e quatro) horas. 

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de 
medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei: 

I - ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, 
em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial; 

II - ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para 
o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato 
infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando 
o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de 
residência; 

III - ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de 
pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados 
na sentença; 

IV - peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer 
autoridade ou órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser respondido 
em até 15 (quinze) dias; 

V - ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização 
e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de 
natureza disciplinar; 

VI - receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de 
seu plano individual, participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e, 
se for o caso, reavaliação; 

VII - receber assistência integral à sua saúde, conforme o disposto 
no art. 60 desta Lei; e 

VIII - ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 
0 (zero) a 5 (cinco) anos. 

§ 1o As garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato 
infracional previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), aplicam-se integralmente na execução das me-
didas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. 

§ 2o A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo 
em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou 
manutenção de medida de privação da liberdade. 
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Art. 50. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 121 da Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a direção do 
programa de execução de medida de privação da liberdade poderá autorizar 
a saída, monitorada, do adolescente nos casos de tratamento médico, doença 
grave ou falecimento, devidamente comprovados, de pai, mãe, filho, cônjuge, 
companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juízo competente. 

Art. 51. A decisão judicial relativa à execução de medida socioedu-
cativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público. 

CAPÍTULO IV
DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA)

Art. 52. O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de 
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou 
internação, dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), instru-
mento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas 
com o adolescente. 

Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais 
ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo res-
socializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização 
administrativa, nos termos do art. 249 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), civil e criminal. 

Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe 
técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva 
do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. 

Art. 54. Constarão do plano individual, no mínimo: 
I - os resultados da avaliação interdisciplinar; 
II - os objetivos declarados pelo adolescente; 
III - a previsão de suas atividades de integração social e/ou capaci-

tação profissional; 
IV - atividades de integração e apoio à família; 
V - formas de participação da família para efetivo cumprimento do 

plano individual; e 
VI - as medidas específicas de atenção à sua saúde. 

Art. 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de 
internação, o plano individual conterá, ainda: 
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I - a designação do programa de atendimento mais adequado para 
o cumprimento da medida; 

II - a definição das atividades internas e externas, individuais ou 
coletivas, das quais o adolescente poderá participar; e 

III - a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de ati-
vidades externas. 

Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. 

Art. 56. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à 
comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 
15 (quinze) dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. 

Art. 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa 
de atendimento, pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica, 
terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos 
dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao 
mesmo adolescente. 

§ 1o O acesso aos documentos de que trata o caput deverá ser realiza-
do por funcionário da entidade de atendimento, devidamente credenciado 
para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade com as 
normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o 
que determinam os arts. 143 e 144 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 

§ 2o A direção poderá requisitar, ainda: 
I - ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente 

e as anotações sobre o seu aproveitamento; 
II - os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e 

cumprida em outro programa de atendimento; e 
III - os resultados de acompanhamento especializado anterior. 

Art. 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a 
apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório da 
equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano 
individual. 

Art. 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do 
respectivo programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou res-
ponsável, ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa autorização 
judicial. 
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CAPÍTULO V
DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE 

ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
 SOCIOEDUCATIVA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 60. A atenção integral à saúde do adolescente no Sistema de 
Atendimento Socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes: 

I - previsão, nos planos de atendimento socioeducativo, em todas as 
esferas, da implantação de ações de promoção da saúde, com o objetivo de 
integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a melhoria das 
relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes 
e suas famílias; 

II - inclusão de ações e serviços para a promoção, proteção, prevenção 
de agravos e doenças e recuperação da saúde; 

III - cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados 
ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, e atenção aos adolescentes 
com deficiências; 

IV - disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva 
e à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 

V - garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde, por meio 
de referência e contrarreferência, de acordo com as normas do Sistema 
Único de Saúde (SUS); 

VI - capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades 
de atendimento, bem como daqueles que atuam nas unidades de saúde de 
referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e de suas 
famílias; 

VII - inclusão, nos Sistemas de Informação de Saúde do SUS, bem 
como no Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, de 
dados e indicadores de saúde da população de adolescentes em atendimento 
socioeducativo; e 

VIII - estruturação das unidades de internação conforme as normas 
de referência do SUS e do Sinase, visando ao atendimento das necessidades 
de Atenção Básica. 

Art. 61. As entidades que ofereçam programas de atendimento so-
cioeducativo em meio aberto e de semiliberdade deverão prestar orientações 
aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS. 
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Art. 62. As entidades que ofereçam programas de privação de liber-
dade deverão contar com uma equipe mínima de profissionais de saúde cuja 
composição esteja em conformidade com as normas de referência do SUS. 

Art. 63. (VETADO). 
§ 1o O filho de adolescente nascido nos estabelecimentos referidos 

no caput deste artigo não terá tal informação lançada em seu registro de 
nascimento. 

§ 2o Serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescen-
te submetida à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade 
permaneça com o seu filho durante o período de amamentação. 

Seção II
Do Atendimento a Adolescente com Transtorno 

Mental e com Dependência de Álcool e de Substância Psicoativa

Art 64. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que 
apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou associa-
das, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. 

§ 1o As competências, a composição e a atuação da equipe técnica 
de que trata o caput deverão seguir, conjuntamente, as normas de referência 
do SUS e do Sinase, na forma do regulamento. 

§ 2o A avaliação de que trata o caput subsidiará a elaboração e execu-
ção da terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, 
prevendo, se necessário, ações voltadas para a família. 

§ 3o As informações produzidas na avaliação de que trata o caput 
são consideradas sigilosas. 

§ 4o Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da 
medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com 
vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde 
mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para 
o seu caso específico. 

§ 5o Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará 
o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução do atendimento 
ao adolescente. 

§ 6o A suspensão da execução da medida socioeducativa será avalia-
da, no mínimo, a cada 6 (seis) meses. 

§ 7o O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o 
previsto na Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. 
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§ 8o (VETADO).
 
Art. 65. Enquanto não cessada a jurisdição da Infância e Juventude, a 

autoridade judiciária, nas hipóteses tratadas no art. 64, poderá remeter cópia 
dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de interdição e 
outras providências pertinentes. 

Art. 66. (VETADO). 

CAPÍTULO VI
DAS VISITAS A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO 

DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO

Art. 67. A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, 
parentes e amigos a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa 
de internação observará dias e horários próprios definidos pela direção do 
programa de atendimento. 

Art. 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva, compro-
vadamente, em união estável o direito à visita íntima. 

Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela dire-
ção do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação, 
pessoal e intransferível, específico para a realização da visita íntima. 

Art. 69. É garantido aos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação o direito de receber visita dos filhos, indepen-
dentemente da idade desses. 

Art. 70. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibi-
ção da entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos 
seus portadores. 

CAPÍTULO VII
DOS REGIMES DISCIPLINARES

Art. 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, 
em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que 
obedeça aos seguintes princípios: 

I - tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e 
determinação das correspondentes sanções; 

II - exigência da instauração formal de processo disciplinar para a 
aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório; 
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III - obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em 
que seja necessária a instauração de processo disciplinar; 

IV - sanção de duração determinada; 
V - enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem 

ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requi-
sitos para a extinção dessa; 

VI - enumeração explícita das garantias de defesa; 
VII - garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis; e 
VIII - apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 

3 (três) integrantes, sendo 1 (um), obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica. 

Art. 72. O regime disciplinar é independente da responsabilidade 
civil ou penal que advenha do ato cometido. 

Art. 73. Nenhum socioeducando poderá desempenhar função ou 
tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de 
atendimento socioeducativo. 

Art. 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior 
previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. 

Art. 75. Não será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que 
tenha praticado a falta: 

I - por coação irresistível ou por motivo de força maior; 
II - em legítima defesa, própria ou de outrem. 

CAPÍTULO VIII
DA CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO

Art. 76. O art. 2o do Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 
1942, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1o, renumerando-se o atual 
parágrafo único para § 2o: 

“Art. 2o ...........................................................
§ 1o As escolas do Senai poderão ofertar vagas aos usuários do Siste-

ma Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores 
do Senai e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. 

§ 2o ........................................................ ” (NR) 

Art. 77. O art. 3o do Decreto-Lei no 8.621, de 10 de janeiro de 
1946, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1o, renumerando-se o atual 
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parágrafo único para § 2o: 
“Art. 3o ...........................................................
§ 1o As escolas do Senac poderão ofertar vagas aos usuários do Siste-

ma Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores 
do Senac e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. 

§ 2o. ....................................................... ” (NR) 

Art. 78. O art. 1o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 1o ...................................................... 
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Se-

nar poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos 
de cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos 
Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais.” (NR) 

Art. 79. O art. 3o da Lei no 8.706, de 14 de setembro de 1993, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 3o ..........................................................
Parágrafo único. Os programas de formação profissional do Senat 

poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos 
de cooperação celebrados entre os operadores do Senat e os gestores dos 
Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais.” (NR) 

Art. 80. O art. 429 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o: 

“Art. 429. ....................................................
§ 2o Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de 

aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de 
cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas 
de Atendimento Socioeducativo locais.” (NR) 

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 81. As entidades que mantenham programas de atendimento têm 
o prazo de até 6 (seis) meses após a publicação desta Lei para encaminhar 
ao respectivo Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente proposta de adequação da sua inscrição, sob pena de interdição. 

Art. 82. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
em todos os níveis federados, com os órgãos responsáveis pelo sistema de 
educação pública e as entidades de atendimento, deverão, no prazo de 1 (um) 
ano a partir da publicação desta Lei, garantir a inserção de adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação, em 
qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e 
níveis de instrução. 

Art. 83. Os programas de atendimento socioeducativo sob a res-
ponsabilidade do Poder Judiciário serão, obrigatoriamente, transferidos ao 
Poder Executivo no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da publicação 
desta Lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. 

Art. 84. Os programas de internação e semiliberdade sob a responsa-
bilidade dos Municípios serão, obrigatoriamente, transferidos para o Poder 
Executivo do respectivo Estado no prazo máximo de 1 (um) ano a partir 
da publicação desta Lei e de acordo com a política de oferta dos programas 
aqui definidos. 

Art. 85. A não transferência de programas de atendimento para os 
devidos entes responsáveis, no prazo determinado nesta Lei, importará na 
interdição do programa e caracterizará ato de improbidade administrativa 
do agente responsável, vedada, ademais, ao Poder Judiciário e ao Poder 
Executivo municipal, ao final do referido prazo, a realização de despesas 
para a sua manutenção. 

Art. 86. Os arts. 90, 97, 121, 122, 198 e 208 da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 90. .....................................................
V - prestação de serviços à comunidade; 
VI - liberdade assistida; 
VII - semiliberdade; e 
VIII - internação. 
.............................................................” (NR) 
“Art. 97. (VETADO)” 
“Art. 121. .................................………………… 
§ 7o A determinação judicial mencionada no § 1o poderá ser revista 

a qualquer tempo pela autoridade judiciária.” (NR) 
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“Art. 122. .....................................................
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não 

poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente 
após o devido processo legal.

................................................................” (NR) 
“Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da 

Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, 
adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

.......................................................................
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo 

para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;
.........................................................” (NR) 
“Art. 208. ................................................
.................................................................... 
X - de programas de atendimento para a execução das medidas so-

cioeducativas e aplicação de medidas de proteção.
..................................................................” (NR) 

Art. 87. 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. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou mu-
nicipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas 
do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: 

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; e 

II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas 
físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da 
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

....................................................................... 
§ 5o Observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 

de dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso I do caput: 
I - será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em 

conjunto com outras deduções do imposto; e 
II - não poderá ser computada como despesa operacional na apuração 

do lucro real.” (NR) 
“Art. 260-A. A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, 

a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do caput 
do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual. 

§ 1o A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguin-
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tes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração: 
I - (VETADO); 
II - (VETADO); 
III - 3% (três por cento) a partir do exercício de 2012. 
§ 2o A dedução de que trata o caput: 
I - está sujeita ao limite de 6% (seis por cento) do imposto sobre a 

renda apurado na declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260; 
II - não se aplica à pessoa física que: 
a) utilizar o desconto simplificado; 
b) apresentar declaração em formulário; ou 
c) entregar a declaração fora do prazo; 
III - só se aplica às doações em espécie; e 
IV - não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. 
§ 3o O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de venci-

mento da primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções 
específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 4o O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3o 
implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física 
obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na De-
claração de Ajuste Anual com os acréscimos legais previstos na legislação. 

§ 5o A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declara-
ção de Ajuste Anual as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fun-
dos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
municipais, distrital, estaduais e nacional concomitantemente com a opção 
de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso II do art. 260.” 

“Art. 260-B. A doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser 
deduzida: 

I - do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que 
apuram o imposto trimestralmente; e 

II - do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas 
jurídicas que apuram o imposto anualmente. 

Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a 
que se refere a apuração do imposto.” 

“Art. 260-C. As doações de que trata o art. 260 desta Lei podem ser 
efetuadas em espécie ou em bens. 

Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depo-
sitadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas 
aos respectivos fundos de que trata o art. 260.” 

“Art. 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 
distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado 
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por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente, 
especificando: 

I - número de ordem; 
II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço 

do emitente; 
III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador; 
IV - data da doação e valor efetivamente recebido; e 
V - ano-calendário a que se refere a doação. 
§ 1o O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido 

anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. 
§ 2o No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a iden-

tificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação 
anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, 
CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores.” 

“Art. 260-E. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá: 
I - comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil; 
II - baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando 

se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e 
III - considerar como valor dos bens doados: 
a) para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do 

imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado; 
b) para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. 
Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será consi-

derado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for 
determinado por autoridade judiciária.” 

“Art. 260-F. Os documentos a que se referem os arts. 260-D e 260-E 
devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 (cinco) anos para 
fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil.” 

“Art. 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 
distrital e municipais devem: 

I - manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir 
os recursos do Fundo; 

II - manter controle das doações recebidas; e 
III - informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as 

doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador: 
a) nome, CNPJ ou CPF; 
b) valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens.” 
“Art. 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas 

no art. 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento 
do fato ao Ministério Público.” 
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“Art. 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade: 

I - o calendário de suas reuniões; 
II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento 

à criança e ao adolescente; 
III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficia-

dos com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
nacional, estaduais, distrital ou municipais; 

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o 
valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto; 

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por pro-
jeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema 
de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e 

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 
distrital e municipais.” 

“Art. 260-J. O Ministério Público determinará, em cada Comarca, 
a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no art. 
260 desta Lei. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos arts. 260-G 
e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo 
Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou represen-
tação de qualquer cidadão.” 

“Art. 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República (SDH/PR) encaminhará à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a 
relação atualizada dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos 
números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas 
em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os 
recursos dos Fundos.” 

“Art. 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as 
instruções necessárias à aplicação do disposto nos arts. 260 a 260-K.” 

Art. 88. O parágrafo único do art. 3o da Lei no 12.213, de 20 de 
janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3o ............................................................
Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não 

poderá ultrapassar 1% (um por cento) do imposto devido.” (NR) 

Art. 89. (VETADO). 
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Art. 90. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial.

Brasília, 18 de janeiro de 2012; 191o da Independência e 124o da 
República. 

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

Guido Mantega
Alexandre Rocha Santos Padilha

Miriam Belchior
Maria do Rosário Nunes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.1.2012 
retificado em 20.1.2012

 ––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.602, DE 3 DE ABRIL DE 2012.

Institui a Semana e o Dia Nacional da Educação Infantil. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o É instituída a Semana Nacional da Educação Infantil, a ser 
celebrada anualmente na semana de 25 de agosto, data esta que passa a ser 
comemorada como o Dia Nacional da Educação Infantil, em homenagem 
à Dra. Zilda Arns. 

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

Brasília, 3 de abril de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 

DILMA ROUSSEFF
Aloizio Mercadante

Vitor Paulo Ortiz Bittencourt
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.4.2012

––––– • • • • • –––––
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LEI Nº 12.662, DE 5 DE JUNHO DE 2012.

Assegura validade nacional à Declaração de Nascido 
Vivo - DNV, regula sua expedição, altera a Lei no 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei regula a expedição e a validade nacional da Decla-
ração de Nascido Vivo. 

Art. 2o A Declaração de Nascido Vivo tem validade em todo o ter-
ritório nacional até que seja lavrado o assento do registro do nascimento. 

Art. 3o A Declaração de Nascido Vivo será emitida para todos os 
nascimentos com vida ocorridos no País e será válida exclusivamente para 
fins de elaboração de políticas públicas e lavratura do assento de nascimento. 

§ 1o A Declaração de Nascido Vivo deverá ser emitida por profissio-
nal de saúde responsável pelo acompanhamento da gestação, do parto ou 
do recém-nascido, inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde - CNES ou no respectivo Conselho profissional. 

§ 2o A Declaração de Nascido Vivo não substitui ou dispensa, em 
qualquer hipótese, o registro civil de nascimento, obrigatório e gratuito, nos 
termos da Lei. 

Art. 4o A Declaração de Nascido Vivo deverá conter número de 
identificação nacionalmente unificado, a ser gerado exclusivamente pelo 
Ministério da Saúde, além dos seguintes dados: 

I - nome e prenome do indivíduo; 
II - dia, mês, ano, hora e Município de nascimento; 
III - sexo do indivíduo; 
IV - informação sobre gestação múltipla, quando for o caso; 
V - nome e prenome, naturalidade, profissão, endereço de residência 

da mãe e sua idade na ocasião do parto; 
VI - nome e prenome do pai; e 
VII - outros dados a serem definidos em regulamento. 
§ 1o O prenome previsto no inciso I não pode expor seu portador 

ao ridículo. 
§ 2o Caso não seja possível determinar a hora do nascimento, prevista 

no inciso II, admite-se a declaração da hora aproximada. 
§ 3o A declaração e o preenchimento dos dados do inciso VI são 



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

559

facultativos. 
§ 4o A Declaração de Nascido Vivo deverá conter inscrição indican-

do que o registro civil de nascimento permanece obrigatório, não sendo 
substituído por esse documento. 

Art. 5o Os dados colhidos nas Declarações de Nascido Vivo serão 
consolidados em sistema de informação do Ministério da Saúde. 

§ 1o Os dados do sistema previsto no caput poderão ser comparti-
lhados com outros órgãos públicos, para elaboração de estatísticas voltadas 
ao desenvolvimento, avaliação e monitoramento de políticas públicas, 
respeitadas as normas do Ministério da Saúde sobre acesso a informações 
que exigem confidencialidade. 

§ 2o O sistema previsto no caput deverá assegurar a interoperabilidade 
com o sistema de registro eletrônico determinado pela Lei no 11.977, de 7 
de julho de 2009, de modo a permitir a troca de dados com os serviços de 
registro civil de pessoas naturais. 

Art. 6o Os arts. 49 e 54 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 49. ..........................................................
§ 3º No mapa de que trata o caput deverá ser informado o número 

da identificação da Declaração de Nascido Vivo. 
§ 4o Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos 

públicos interessados no cruzamento das informações do registro civil e da 
Declaração de Nascido Vivo conforme o regulamento, com o objetivo de 
integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos.

§ 5o Os mapas previstos no caput e no § 4o deverão ser remetidos 
por meio digital quando o registrador detenha capacidade de transmissão 
de dados.” (NR) 

“Art. 54. ......................................................
10) número de identificação da Declaração de Nascido Vivo - com 

controle do dígito verificador, ressalvado na hipótese de registro tardio 
previsto no art. 46 desta Lei. 

§ 1o Não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de 
retificação da Declaração de Nascido Vivo por parte do Registrador Civil 
das Pessoas Naturais: 

I - equívocos ou divergências que não comprometam a identificação 
da mãe; 

II - omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai; 
III - divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido cons-

tante da declaração e o escolhido em manifestação perante o registrador no 
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momento do registro de nascimento, prevalecendo este último;
IV - divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da 

declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, 
prevalecendo este último;

V - demais equívocos, omissões ou divergências que não comprome-
tam informações relevantes para o registro de nascimento.

§ 2o O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não 
constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado 
no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil 
vigente.

§ 3o Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais 
da saúde ou parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emi-
tida pelos Oficiais de Registro Civil que lavrarem o registro de nascimento, 
sempre que haja demanda das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde 
para que realizem tais emissões.” (NR)

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 2012; 191o da Independência e 124o da República.
 

DILMA ROUSSEFF
Aloizio Mercadante

Vitor Paulo Ortiz Bittencourt
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.6.2012

––––– • • • • • –––––
LEI Nº 12.685, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Institui o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, 
o Adolescente e a Educação.

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o É instituído o dia 21 de novembro como o Dia Nacional do 

Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação. 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 18 de julho de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 

DILMA ROUSSEFF
Maria do Rosário Nunes
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Gilberto Carvalho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.7.2012
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.696, DE 25 DE JULHO DE 2012.

Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para dispor sobre os Conselhos Tutelares.

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo 
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do 
Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão 
integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 
1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.” (NR) 

“Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horá-
rio de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração 
dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: 

I - cobertura previdenciária; 
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) 

do valor da remuneração mensal; 
III - licença-maternidade; 
IV - licença-paternidade; 
V - gratificação natalina. 
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do 

Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do 
Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros 
tutelares.” (NR) 

“Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro consti-
tuirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade 
moral.” (NR) 

“Art. 139. ...........................................
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§ 1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá 
em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no 
primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição 
presidencial. 

§ 2o A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro 
do ano subsequente ao processo de escolha. 

§ 3o No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor 
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 
pequeno valor.” (NR) 

Art. 2o (VETADO). 

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

Brasília, 25 de julho de 2012; 191o da Independência e 124o da 
República. 

MICHEL TEMER
José Eduardo Cardozo

Gilberto Carvalho
Luis Inácio Lucena Adams

Patrícia Barcelos

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.7.2012
 ––––– • • • • • –––––

 LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 
federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o As instituições federais de educação superior vinculadas ao Mi-
nistério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso 
nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integral-

mente o ensino médio em escolas públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 
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artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 

(um salário-mínimo e meio) per capita.

Art. 2o (VETADO).

Art. 3o Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que 
trata o art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autode-
clarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de 
pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os 
critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deve-
rão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas.

Art. 4o As instituições federais de ensino técnico de nível médio reserva-
rão, em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que 
cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas.

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 
artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 

(um salário-mínimo e meio) per capita.
Art. 5o Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, 
as vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e 
turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no 

mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da 
Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os 

critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deve-
rão ser preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino fundamental em escola pública.

Art. 6o O Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, serão 

responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do programa de que trata 
esta Lei, ouvida a Fundação Nacional do Índio (Funai).
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Art. 7o O Poder Executivo promoverá, no prazo de 10 (dez) anos, a con-
tar da publicação desta Lei, a revisão do programa especial para o acesso 
de estudantes pretos, pardos e indígenas, bem como daqueles que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, às instituições 

de educação superior.

Art. 8o As instituições de que trata o art. 1o desta Lei deverão implemen-
tar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da reserva de vagas prevista 
nesta Lei, a cada ano, e terão o prazo máximo de 4 (quatro) anos, a partir 
da data de sua publicação, para o cumprimento integral do disposto nesta 

Lei.

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de agosto de 2012; 191o da Independência e 124o da Repúbli-
ca.

DILMA ROUSSEFF
Aloizio Mercadante

Miriam Belchior
Luís Inácio Lucena Adams

Luiza Helena de Bairros
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES

É CRIME! 

DISQUE DENÚNCIA - 100
––––– • • • • • –––––
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Para visualizar o conteúdo e as atualizações 
dessa Coletânea de Leis, acesse o site: 

www.al.pb.gov.br, e click no link: Coletânea de Leis.



ALPB • CoLetàneA de Leis – CriAnçAs e AdoLesCentes

567

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DA PARAÍBA

Canais de Acesso 

TV ASSEMBLEIA
Canal 11 da Net

PORTAL ALPB
www.al.pb.gov.br

OUVIDORIA PÚBLICA
(83) 3214-4648

TWITTER
@legislativopb

FACEBOOK
Assembleia Legislativa PB

YOUTUBE
legislativoPB

ORKUT
Assembleia PB

INSTAGRAM
assembleiapb


