


APRESENTAÇÃO

O presente Manual representa esforços dos Núcleos 
Especializados da Defesa das Crianças e Adolescentes, 
Associação Nacional de Defensores Públicos - ANADEP 
e Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais - 
CONDEGE para garantir o profícuo exercício da defesa 
pública, técnica e com prioridade na área civil e infra-
cional da infância e juventude.

Destaca-se que o compromisso na garantia e defesa 
dos direitos das crianças e adolescentes deve ser assu-
mido por todos os Defensores Públicos, independente 
de área de atuação, visto a interdisciplinaridade que o 
Sistema de Garantia de Direito exige.

A absoluta prioridade constitucional às crianças, ado-
lescentes e jovens também enseja pautar, cotidiana-
mente, ações institucionais das Defensorias Públicas 
para o aperfeiçoamento da prestação de assistência 
jurídica gratuita e integral à infância e juventude.

Esta publicação apresenta orientações técnicas e pro-
cessuais (enunciados, teses nacionais, recomendações 
e princípios), referenciais de organização administrativa 
dos Núcleos Especializados da Infância e Juventude da 
Defensoria Pública (Carta de intenções do I Congresso 
Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventu-
de) assim como documentos normativos e integrado-
res do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional 
do Ministério Público, Conselho Nacional de Defenso-
res Públicos Gerais e Conselho Nacional dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes.

Que este Manual seja um orientador para todos os De-
fensores Públicos do Brasil e some vozes para que se 
defenda no sistema de justiça: CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES PRIMEIRO!
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1- Fórum NacioNal dos deFeNsores Públicos 
coordeNadores de deFesa dos direitos das 
criaNças e dos adolesceNtes 

MóDuLO: RECOMENDAÇÕES PARA O ACOMPANhAMENTO DA EXECuÇãO 
DAS MEDIDAS SOCIOEDuCATIVAS EM MEIO ABERTO

1) Necessária sustentação judicial e política que as medidas socioeducativas 
em meio aberto representam melhor adequação e priorização aos princípios 
do Estatuto da Criança e Adolescente e SINASE quando comparadas com as 
de meio fechado.

2) Com intuito de melhor diagnosticar a rede municipal de medidas socieo-
educativas em meio aberto, dever-se-á solicitar às autoridades municipais, 
em especial à Secretaria Municipal de Assistência Social, para prestar infor-
mações dos serviços existentes, equipes técnicas e proposta política peda-
gógica.

3) Os Defensores Públicos devem promover aproximação com os Municípios 
para imediata elaboração e execução da política local de execução de medi-
das socioeducativas em meio aberto em parceria com o sistema público de 
assistência social, saúde, educação e lazer.

4) Sejam promovidos esforços institucionais da Defensoria Pública para qua-
lificação em conjunto com a rede de atendimento municipal de execução 
das medidas socioeducativas.

5) Buscando a melhor prestação de assistência jurídica ao adolescente cum-
prindo medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade ou li-
berdade assistida, o Defensor Público deve primar pelo acompanhamento pe-
riódico das medidas socioeducativas em meio aberto, através de recebimento 
de relatório mensal enviado pela equipe técnica da assistência social, visitas e 
reuniões com o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CRE-
AS, atendimento e orientação contínuos ao adolescente e família.

6) Seja promovida articulação para implantação e implementação em todos 
os estados do Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados 
de Morte – PPCAM.

7) Reafirmar que a Liberdade Assistida não é programa de acompanhamento 
de egressos da internação ou semiliberdade e sua fixação como forma de 
progressão assume prejuízos irreparáveis à subjetividade dos adolescentes.
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8) A vigência da lei 12.435/11 enseja maior compromisso institucional para 
qualificação dos Defensores Públicos sobre o Sistema único da Assistência 
Social, estímulo na participação nos Conselhos de Direitos e nas Conferên-
cias de Assistência Social. 

MóDuLO: RECOMENDAÇÕES SOBRE O PLANO DECENAL APROVADO PELO 
CONSELhO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CO-
NANDA

9) O plano decenal aprovado no CONANDA assume importante referencial 
que fundamenta a intervenção administrativa e judicial, através de ação ci-
vil pública, para exigibilidade de políticas públicas e orçamento prioritário à 
infância e juventude.

10) Nos termos da lei 12.010/09 e do Plano Decenal do CONANDA, a Defen-
soria Pública, através dos Núcleos e Coordenadorias da Infância e Juventude, 
devem prestigiar projetos de qualificação e formação integrada da rede de 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 

11) A atuação política através de articulações e reuniões periódicas com ges-
tores públicos assume estratégia importante de acompanhamento e execu-
ção das políticas públicas destinadas ás crianças e adolescentes. 

12) A convergência de esforços nacionais para a elaboração de um projeto 
que prestigie a metodologia dos fluxos operacionais da Associação Brasileira 
de Magistrados, Promotores de Justiça de Defensores Públicos - ABMP para 
fortalecimento da rede de proteção da criança e do adolescente

13) Incentivar que cada Defensor Público, em sua localidade, providencie es-
tudo sobre os equipamentos públicos e conveniados para a efetivação de 
políticas públicas de garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

MóDuLO: RECOMENDAÇÕES PARA ATuAÇãO DOS DEFENSORES PúBLICOS 
NA REALIZAÇãO DA ESCuTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E TES-
TEMuNhAS EM PROCESSOS JuDICIAIS.

14)   Recomendar e proporcionar o acompanhamento de Defensor Público 
às crianças e adolescentes em todas as instâncias em respeito ao inciso XII, 
parágrafo único do artigo 100 do ECA.

15)    Reafirmar a criação e implementação das Curadorias Especiais, confor-
me fundamentação de tese nacional aprovada no I Congresso Nacional de 
Defensores Públicos da Infância e Juventude.

16)   Garantir a oitiva da criança/adolescente em todos os processos em que 
houver interesse jurídico, consultando-lhes quanto ao interesse de se verem 
assistidos, respeitando-se o direito à autonomia. 

17) Buscar a garantia da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança e 
do Adolescente nos procedimentos de Escuta Especial.

18) Primar pela observância das normas procedimentais, mormente, nas hi-
póteses de utilização-padrão de Medida Cautelar de Produção Antecipada 
de Provas, exercendo a defesa técnica para priorizar a proteção da criança, 
com estrita observância dos requisitos legais para utilização de tal procedi-
mento, cuidando para que a criança não seja revitimizada em depoimento 
com finalidade meramente condenatória do acusado da violação de direitos;

19) Argüir tecnicamente a impropriedade da utilização da oitiva judicial 
cautelar de criança vítima/testemunha em procedimentos que não tenham 
cunho eminentemente protetivo, perante a Justiça Especializada;

20) Externar o posicionamento institucional acerca da impropriedade de 
alteração da Legislação Processual Penal para inclusão de procedimentos 
alusivos às crianças e adolescentes, privilegiando o fortalecimento/aprimo-
ramento da Legislação Especial (ECA)

21) Colaborar com o compromisso firmado pelo CONDEGE em apoio às 
ações a serem desenvolvidas sobre Escuta Especial, promovendo a discussão 
do papel político das Defensorias Públicas. 

22) Promover capacitação continuada e específica na área das violências dos 
direitos sexuais de crianças e adolescentes.

23)  Acompanhar a instalação e implementação das Salas de Escuta Especial   

24) Buscar o aproveitamento das salas de Escuta Especial para oitiva de crian-
ças e adolescentes em outras demandas que se façam necessárias.

MóDuLO: RECOMENDAÇÕES PARA ATuAÇãO EM SEGuNDA INSTÂNCIA – TE-
SES RECuRSAIS E PREQuESTIONAMENTOS

25)  Indicar expressamente a questão de fato à violação de dispositivo legal para 
efeitos de prequestionamentos e superação das súmulas 7 do STJ e 279 STF.

26)   Requerer que seja declarada expressamente a violação das normativas 
internacionais com intuito de acesso às cortes internacionais.

27)   Indicar nulidades processuais em seara de alegações finais da apelação. 
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28)  Questionar efeito suspensivo da apelação em sede de hC ou agravo de 
instrumento

29) Estímulo institucional para garantir o esgotamento de todos os meios 
recursais de defesa.

30) A Ação de Obrigação de Fazer se perfaz mais adequado para viabilizar 
direitos fundamentais das crianças e adolescentes.   

31)  Necessário estímulo na especialização da Defensoria Pública em segun-
da instância na temática da infância e juventude 

 MóDuLO: RECOMENDAÇÕES PARA ATuAÇãO COLETIVA

32) Esgotamento das vias administrativas para garantia extrajudicial dos di-
reitos das crianças e adolescentes.

33) Para o ingresso judicial, estudar estratégias de efetividade das ações co-
letivas entre as opções de  centralização ou pulverização territorial respalda-
dos com antecipado procedimento de diligência.

34)   Primar em apresentar de pedidos alternativos, ressaltando a possibilida-
de de bloqueio da verba pública.

35)  utilizar medida cautelar de produção prova para possível averiguação de 
funcionamento dos equipamentos públicos.

36) Aprofundar estudo sobre a estrutura do Sistema Público da Saúde, Assis-
tência Social e Educacional em harmonia com a legislação nacional e inter-
nacional.

37) Prestigiar a competência da Vara da Infância e Juventude nas ações cole-
tivas e, quando necessário, acionar as cortes internacionais.

38) Construir agenda política para elencar temáticas anuais para mobilização 
nacional e com unidade das Defensorias Púbicas Estaduais e do Distrito Fe-
deral em parceria com a ANADEP e CONDEGE. Para 2011, elegeu-se a temáti-
ca “garantia do direito da criança e adolescente em situação de drogadição”, 
sugerindo outras temáticas para aplicação regional: adequação das unida-
des socioeducativas e vagas em creche e educação infantil. 

39) Estimular a elaboração de Recomendações administrativas dos Defenso-
res Públicos e expedição de ofícios com fundamentos da legislação e docu-
mentos administrativos.

40) Estimular intercâmbio com os demais núcleos especializados da Defen-
soria Pública para tutela coletiva

MóDuLO: RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM uNIDA-
DES DE PRIVAÇãO DE LIBERDADE

I- As Defensorias Públicas Estaduais manterão atendimento jurídico especia-
lizado aos adolescentes e jovens nas unidades de cumprimento de medida 
socioeducativa privativa de liberdade (internação e semiliberdade);

II- O atendimento in loco ao adolescente ou ao jovem privado de liberdade, 
para fins de comunicação de sua situação processual (art. 124, III e IV do ECA), 
observará periodicidade mínima mensal e, preferencialmente, sem prévio 
aviso à direção da unidade quanto à data de sua realização;

III- O atendimento supramencionado deverá ser realizado, preferencialmen-
te, pelo Defensor Público com atribuição para atuar no processo de conhe-
cimento e/ou de execução que determinou a privação de liberdade do ado-
lescente e do jovem;

IV- O Defensor Público manterá cadastro e o andamento processual atuali-
zado dos adolescentes e jovens internos visando o atendimento supramen-
cionado

V- Deverá o Defensor Público diligenciar junto à unidade Socioeducativa, 
para que o Plano Individual de Atendimento seja acostado aos autos em até 
30 (trinta) dias após o início da execução, de forma a fixar os parâmetros para 
reavaliação.

VI- Deverá o Defensor manter listagem atualizada de todos os atendimentos 
realizados ao adolescente ou ao jovem privado de liberdade assim como co-
lher a assinatura deste a cada atendimento realizado.

VII - Ao menos mensalmente deverá o Defensor verificar as condições de 
higiene e salubridade da unidade de privação de liberdade assim como a 
observância pela direção dos direitos constitucionais e estatutários dos in-
ternos, visando a celebração de termo de ajustamento de conduta ou a pro-
positura de ação civil pública.

VIII - Observando situações ou indícios de violação dos direitos aos adoles-
centes/jovens que possam culminar em iminente rebelião, dever-se-á enca-
minhar relatório às autoridades competentes indicando as providencias a 
serem assumidas.

IX – Em caso de violação à integridade física do adolescente ou jovem priva-
do de liberdade, deverá o Defensor velar pela condução do jovem ao exame 
de corpo de delito assim como pela propositura da ação de responsabilidade 
civil pertinente, sem embargo da comunicação às autoridades competentes 
para adoção das medidas necessárias.
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IV- O Defensor Público manterá cadastro e andamento processual atualizado 
da criança e do adolescente em acolhimento institucional e familiar no seu 
órgão de atuação.

Num primeiro momento, o Defensor Público armazenará documentalmente 
o registro de cada criança e adolescente acolhido, com os dados básicos do 
mesmo, contato dos genitores, dos membros da família extensa, bem como 
dos demais visitantes; cópia do relatório social obtido na entidade; foto da 
criança; registro de nascimento; cópia do cartão de vacinação; documen-
tação relativa ao grupo de irmãos; petições distribuídas, bem como outros 
documentos que entender necessários. Recomenda-se que toda essa docu-
mentação seja digitalizada e o cadastramento seja incluído em programa em 
rede, facilitando o acesso do Defensor Público.

V- Para atualização dos dados cadastrais, mensalmente, o Defensor Público 
deverá requisitar à instituição de acolhimento listagem recente das crianças 
e adolescentes acolhidas no qual devem constar as seguintes informações: 
nome completo; idade; filiação; grupo de irmãos; visitação por familiares, 
incluindo o nome e periodicidade das visitas. Além de tais informações, da 
requisição deve constar a obrigatoriedade do envio dos relatórios sociais das 
novas crianças ou adolescentes acolhidos, bem como todo relatório atualiza-
do dos já acolhidos.

VI – O Defensor Público deverá requisitar ao CMDCA informações sobre as 
entidades de acolhimento cadastradas no respectivo Conselho.

VII - Deverá o Defensor Público diligenciar junto à Entidade de Acolhimento 
para que o Plano Individual de Atendimento seja acostado aos autos em até 
30 (trinta) dias antes da audiência de reavaliação de acolhimento.

VIII - Ao menos mensalmente, deverá o Defensor Público verificar as condi-
ções de higiene e salubridade das entidades de acolhimento, assim como 
a observância pela direção dos direitos constitucionais e estatutários dos 
acolhidos, visando à celebração de termo de ajustamento de conduta ou a 
propositura de ação civil pública, caso necessário.

IX – Durante o atendimento à entidade de acolhimento, caso verificada algu-
ma insatisfação por parte da criança ou adolescente acolhido, esta deverá, 
sempre que possível, ser tomada por termo.

X – O Defensor Público deverá velar pela observância da Instrução Normati-
va n.º 2, de 30 de junho de 2010, do CNJ quanto à política de atendimento às 
crianças e adolescentes em entidades de acolhimento, na forma do art. 88, 
VI, da Lei 8.069/90.

X - A alegada recusa de atendimento pelo adolescente ou pelo jovem pri-
vado de liberdade deve ser verificada pessoalmente pelo Defensor Público 
mediante visita em seu alojamento observando se sua incolumidade física 
encontra-se violada ou não.

Configurada a recusa imotivada de atendimento por parte do adolescente 
ou jovem interno, esta deverá sempre que possível ser tomada por termo, 
não eximindo o Defensor Público de fazê-lo constar na próxima listagem de 
atendimento ou atuar no processo respectivo, salvo em caso de patrocínio 
superveniente por advogado.

XI – Assistido o interno por advogado caberá ao Defensor atendê-lo a pedido 
deste e cientificá-lo (e/ou a seu representante legal) do direito à assistência 
jurídica integral pela Defensoria Pública.

XII – O Defensor Público deverá velar pela observância da Resolução n.º 77 
do CNJ quanto às visitas mensais às unidades de internação pelos juízes, co-
municando à autoridade competente a inobservância de tal obrigação.

XIII - O Defensor Público deverá velar pela observância do prazo máximo de 
45 dias de internação provisória, contados da apreensão, assim como pela 
detração de tal prazo na primeira reavaliação da medida socioeducativa pri-
vativa de liberdade.

MóDuLO: RECOMENDAÇÕES DE ATuAÇãO NAS AuDIÊNCIAS CONCENTRA-
DAS DE REAVALIAÇãO DAS MEDIDAS DE ACOLhIMENTO INSTITuCIONAL

I - As Defensorias Públicas Estaduais manterão atendimento Jurídico espe-
cializado às crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar.

 II- O atendimento in loco à criança ou ao adolescente observará periodi-
cidade mínima mensal e, preferencialmente, sem prévio aviso à direção da 
entidade de acolhimento quanto à data de sua realização.

No primeiro atendimento realizado na entidade, recomenda-se ao Defensor 
Público apresentar o roteiro de entrevista ao dirigente da entidade de aco-
lhimento, visando a coleta de dados sobre a estrutura da instituição, bem 
como sobre o quantitativo de crianças e adolescentes acolhidos, faixa etária 
e gênero, conforme o anexo I - modelo de roteiro.

III- Em caso de colidência de interesses entre a criança/adolescente e seus 
pais ou responsáveis, o Defensor Público com atribuição para Infância e Ju-
ventude deve priorizar o atendimento à criança e ao adolescente, na quali-
dade de curador especial, com fundamento nos arts. 142, parágrafo único; e 
148, parágrafo único, alínea “f”, do ECA.
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reavaliação, tais como suspensão do poder familiar e inclusão da criança no 
cadastro de adoção, cabendo ressaltar que neste último caso somente po-
derá ocorrer com o trânsito em julgado da decisão de destituição do poder 
familiar.

XXI – O Defensor Público deve pugnar pela existência de programa de aco-
lhimento familiar no Município, diante da preferência legislativa, ao acolhi-
mento institucional, na forma do Art. 34, § 1º, Lei 8069/90.

XXII – Diante da excepcionalidade da colocação da criança e do adolescente 
em família substituta, o Defensor Público deverá priorizar a permanência dos 
mesmos no seio de sua família natural, extensa ou com pessoa com vínculo 
de afetividade, inclusive requisitando as equipes interdisciplinares informa-
ções acerca das diligências realizadas na localização desses membros.

XI – O Defensor Público deverá velar pela instauração de procedimento es-
pecífico para a reavaliação da medida de acolhimento institucional, na forma 
do art. 19, § 1° c/c art. 153, parágrafo único, todos do ECA.

XII - O Defensor Público deverá solicitar vista dos autos previamente a rea-
lização da audiência de reavaliação de medida de acolhimento, visando à 
análise da Guia de Acolhimento e do Plano Individual de Atendimento.

XIII – A nomeação de curador especial pode ser realizada ex officio ou por 
provocação à autoridade judiciária. Nas audiências de reavaliação de aco-
lhimento, o Defensor Público deverá requerer a consignação em ata de seus 
requerimentos, esclarecendo que se encontra atuando na qualidade de 
Curador Especial.

XIV – O Defensor Público deve velar pela oitiva da criança/adolescente na 
audiência de reavaliação de acolhimento, respeitando-se seu estágio de de-
senvolvimento e grau de compreensão, nos termos do princípio da oitiva 
obrigatória e participação previsto no Art. 100, parágrafo único, inciso XII da 
Lei 8069/90, bem como em conformidade com o artigo 12, 1 e 2 da Conven-
ção sobre os Direitos da Criança.

XV – O Defensor Público deverá velar pela intimação pelo Poder Judiciário 
dos genitores ou responsável, eventuais membros da família extensa, bem 
como de terceiros com relação de afetividade com o acolhido, a fim de com-
parecimento à audiência de reavaliação de medida de acolhimento institu-
cional.

XVI – O Defensor Público deve zelar pela realização das audiências de reava-
liação de acolhimento no local da entidade.

XVII – O Defensor Público deverá requerer que a autoridade judiciária infor-
me qualquer distribuição de feito relativo à criança e ao adolescente acolhi-
dos nos autos da ação de destituição do poder familiar, em especial em ação 
de adoção.

XVIII – Em caso de desligamento do acolhido da entidade, o Defensor Pú-
blico deverá requerer à autoridade judiciária que determine o acompanha-
mento da criança/adolescente pela equipe técnica do juízo ou pela rede de 
proteção pelo prazo de 01 (um) ano.

XIX – O Defensor Público deverá velar pela reunião do grupo de irmão na 
mesma entidade de acolhimento, nos moldes do disposto no Art. 28, § 4º da 
Lei 8069/90.

XX – Deverão ser adotadas pelo Defensor Público as providências legais ca-
bíveis contra qualquer medida judicial tendente ao afastamento da criança 
e do adolescente da família biológica durante a realização da audiência de 
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3- teses NacioNais

I CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES     
PÚBLICOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Teses Infracionais

SúMuLA: Não cabe medida socioeducativa de internação por ato infracional 
de tráfico de entorpecentes, exceto nos casos de reiteração em ato infracio-
nal grave, ou seja, se ocorrer o cometimento de 3 (três) ou mais infrações 
graves, conforme ressalta a jurisprudência do STJ.

SúMuLA: A medida socioeducativa de internação só pode ser aplicada nas 
hipóteses taxativamente previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

SúMuLA: REITERAÇãO DE ATOS INFRACIONAIS E MEDIDA SOCIOEDuCATIVA 
DE INTERNAÇãO. Só é cabível a internação quando ocorrer o cometimento 
de 03 (três) ou mais infrações graves, conforme ressalta a jurisprudência do 
STJ.

SúMuLA: Para os atos infracionais aos quais, por expressa vedação legal 
(art.122 ECA), somente seriam aplicáveis medidas em meio aberto, a pres-
crição antes da sentença deve ser calculada com base no prazo de 6 meses 
(mínimo para liberdade assistida a máximo para prestação de serviços a co-
munidade) e, portanto, aplicados os artigos 109 e 115 do CP.

SúMuLA: é vedado à defesa concordar com a aplicação ou manutenção da 
medida privativa de liberdade em sede de processo de conhecimento e de 
execução.

SúMuLA: AuDIÊNCIA uNA – CONFISSãO DO ADOLESCENTE (úNICA PROVA) 
E APLICAÇãO DE MEDIDA SOCIOEDuCATIVA. Tal situação viola sobremaneira 
o princípio do sistema acusatório, em que compete à acusação o ônus da 
prova, bem como o devido processo legal, nos termos da Súmula 342 do STJ.

SúMuLA: Deve a defesa insurgir-se contra a internação provisória imposta 
ao adolescente, nas hipóteses em que, em tese, não seria possível a aplicação 
da medida socioeducativa de internação, nos termos do rol taxativo do art. 
122 do ECA.

SúMuLA: O prazo máximo previsto no artigo 108, caput e 183, ambos da Lei 
nº 8.069/90, para a conclusão do procedimento de apuração de ato infra-
cional, estando o adolescente internado provisoriamente, tem como termo 

2- coNselho NacioNal de deFeNsores Públicos 
Gerais - coNdeGe - comissão esPecial Para 
Promoção e deFesa dos direitos da criaNça e 
do adolesceNte - eNuNciados aProVados sobre 
a lei 12.010/09

Enunciado n.º 1 – é cabível a postulação da adoção intuitu personae, com 
base na parentalidade sócioafetiva e sua função social, independente da ida-
de da criança e do tempo de guarda de fato, ressaltando-se que o cadastro 
de pretendentes à adoção e a observância da ordem cronológica de inscritos 
não são princípios da Lei n.º 8.069/90 e não podem se sobrepor ao interes-
se superior da criança e do adolescente, que é princípio consagrado no art. 
100, parágrafo único, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente bem como 
na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e na  Constituição da 
República. 

Enunciado n.º 2 - é imperativo a atuação do Curador Especial em prol de 
crianças e adolescente institucionalizados.

Enunciado n.º 3 – A proibição de acolhimento familiar e institucional por 
prazo superior a 2 (dois) anos,  prevista no art. 19, § 2º da Lei n.º 8.069/90, 
tem aplicabilidade imediata, por se tratar de direito à convivência familiar 
que é, direito fundamental, portanto, abrange as crianças e adolescentes já 
acolhidos anteriormente à vigência da Lei n.º 12.010/09, devendo o Defensor 
Público, exercendo o múnus de curador  especial, requerer as medidas pro-
tetivas pertinente sem prejuízo da ação indenizatória no caso de descumpri-
mento do prazo, com base no art. 97, § 2º da Lei n.º 8.069/90.

Enunciado n.º 4 – A responsabilidade civil prevista no art. 97,§ 2º da Lei n.º 
8.069/90 é objetiva, na forma do art. 37, § 6º da Constituição da República.

Enunciado n.º 5 – Recomenda-se que o Defensor Público com atribuição na 
área da infância e juventude postule formalmente a reavaliação das medidas 
de acolhimento institucional e familiar até dezembro de 2.009, com base no 
art. 19, § 1º da Lei n.º 8.069/90.

Enunciado n.º 6 – A Defensoria Pública deve atuar de forma a assegurar a 
participação de um Defensor Público na CEJA – Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção.

Enunciado n.º 7 – é possível a postulação de adoção, tutela ou guarda por ca-
sais que vivem em união homoafetiva, utilizando-se a analogia com a união 
estável bem como os novos conceitos de família e parentalidade socioafe-
tiva, em consonância com o princípio do interesse superior da criança e do 
adolescente. 
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garantindo-lhes o pleno acesso à justiça e igualdade na relação processual. 
SúMuLA: Deve ser argüida a nulidade absoluta de sentença que julga ante-
cipadamente ação de destituição do poder familiar na qual o réu é preso ou 
revel citado por edital, em obediência aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa.

SúMuLA: Os elementos produzidos no curso do procedimento verificatório/
administrativo, sem observância do devido processo legal, não se prestam 
como único fundamento da sentença de destituição do poder familiar.

SúMuLA: O indeferimento de diligência tendente à localização do réu pos-
tulada por curador especial em ação de destituição do poder familiar gera 
nulidade processual absoluta, com fulcro no parágrafo único do artigo 158 
do ECA.

SúMuLA: Na hipótese do inciso III, § 13, do art. 50, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, o candidato à adoção domiciliado no Brasil não cadastrado 
previamente nos termos trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
poderá ter deferida a adoção se detiver comprovada guarda de fato de crian-
ça ou adolescente e laços de afinidade e afetividade, em conformidade com 
a proteção integral.

SúMuLA: Apesar da primazia da adoção cadastral e impessoal estabeleci-
da no art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o rol trazido no § 
13 do mencionado dispositivo não pode ser considerado taxativo em ob-
servância ao princípio do superior interesse da criança e do adolescente. 

II CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES     
PÚBLICOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Teses Infracionais

SúMuLA: NãO é CABÍVEL A INTERNAÇãO PROVISóRIA DE ADOLESCENTE A 
PEDIDO DA AuTORIDADE POLICIAL.

SúMuLA: A SúMuLA 691 DO SuPREMO TRIBuNAL FEDERAL NãO PODE SER 
APLICADA QuANDO SE TRATAR DE hABEAS CORPuS IMPETRADO EM FAVOR 
DE ADOLESCENTE ACuSADO DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL PARA NãO 
RESTRINGIR O DIREITO CONSTITuCIONAL DE ACESSO À JuSTIÇA.

SúMuLA: DEVE O DEFENSOR PúBLICO ALEGAR A AuSÊNCIA DE JuSTA CAu-
SA Ou PERDA SuPERVENIENTE DO INTERESSE JuRÍDICO DE AGIR DO ESTA-
DO PARA MANTER EM ANDAMENTO PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATOS 
INFRACIONAIS PRATICADOS ANTES DO INÍCIO DA MEDIDA DE INTERNAÇãO, 

a quo a data da apreensão do adolescente, sendo tal prazo improrrogável. 
SúMuLA: Para a contagem dos prazos previstos nos parágrafos 2º e 5º do ar-
tigo 121 da Lei nº 8.069/90 (aplicáveis também, ao regime de semiliberdade, 
ex vi do artigo 120, § 2°), computa-se o prazo da internação provisória, apli-
cando-se por analogia o instituto da detração (artigo 42 do CP) em obediên-
cia ao princípio constitucional da BREVIDADE (artigo 227, § 3°, V da CRFB).

SúMuLA: Em caso de descumprimento de medida socioeducativa anterior-
mente imposta, não cabe, nem em caráter provisório, a internação do ado-
lescente antes de sua oitiva judicial, sob pena de constrangimento ilegal.

SúMuLA: 18 ANOS E SEMILIBERDADE - NECESSIDADE DE EXTINÇãO DA ME-
DIDA SOCIOEDuCATIVA. é vedado o cumprimento de medida de semiliber-
dade após os 18 anos, por falta de previsão legal (art. 120, § 2° c/c artigo 121, 
§ 5° e artigo 2, parágrafo único, todos do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), não sendo cabível a analogia in malam partem.

SúMuLA: A ausência de laudo toxicológico definitivo deve ser causa de im-
procedência da representação do Ministério Público porque inexiste a com-
provação da materialidade do ato infracional (Lei 11.343/2006).

Teses Cíveis

SúMuLA: São requisitos prévios específicos para propositura da ação de des-
tituição do poder familiar:

Laudo pericial prévio da equipe técnica com a constatação da impossibilida-
de de reintegração familiar da criança ou do adolescente, e com o esclareci-
mento das medidas utilizadas para esgotar os meios de manutenção na fa-
mília natural ou extensa, submetido ao crivo do contraditório – art. 24, ECA; 

Decisão fundamentada da autoridade judiciária no sentido da impossibili-
dade da reintegração familiar – Art. 101 §§ 9º e 10 c/c Art. 19, § 1º do ECA.

SúMuLA: é cabível a atuação da Defensoria Pública, por meio de seus repre-
sentantes em legitimação extraordinária na tutela individual das crianças e 
adolescentes.

SúMuLA O Defensor Público deverá exercer o múnus de Curador Especial 
na defesa dos interesses individuais e coletivos de crianças e adolescentes, 
mormente nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 142 e letra 
“f”, do parágrafo único, do art. 148, c/c art. 98, todos da Lei 8.069/90, atuan-
do como representante processual do infante nos autos dos processos em 
trâmite, bem como na qualidade de legitimado extraordinário para defla-
grar qualquer ação que assegure os interesses destes sujeitos de direitos, 



                                                                                                     Teses N
acionais aprovadas nos Congressos Nacionais de Defensores Públicos da Infância e Juventude14                  Teses Nacionais aprovadas nos Congressos Nacionais de Defensores Públicos da In

fâ
nc

ia
 e

 Ju
ve

nt
ud

e

15

SúMuLA: CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇãO SuBSIDIÁRIA 
DO CóDIGO DE PROCESSO PENAL PREVISTA NO ART. 152 DO ESTATuTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, é POSSÍVEL O DEFENSOR PúBLICO REQuERER 
A SuBSTITuIÇãO DA INTERNAÇãO PROVISóRIA PELA INTERNAÇãO DOMICI-
LIAR CONTIDA NO ARTIGO 317 DO CPP NOS CASOS PREVISTOS NOS INCISOS 
II, III E IV DO ARTIGO 318 DO CPP.

SúMuLA: DEVE O DEFENSOR IMPuGNAR DECISãO JuDICIAL DE RECEBIMEN-
TO DE REPRESENTAÇãO QuE VERSE SOBRE OS ATOS INFRACIONAIS ANÁLO-
GOS AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06, SEM O LAuDO 
PROVISóRIO DE CONSTATAÇãO DA SuBSTÂNCIA ENTORPECENTE, POIS Au-
SENTES OS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE.

SúMuLA: EVENTuAL CONFISSãO DO ADOLESCENTE EM RELAÇãO AOS FA-
TOS A SI IMPuTADOS NA REPRESENTAÇãO, EM VIRTuDE DE DECLARAÇÕES 
COLhIDAS NO RELATóRIO TéCNICO ELABORADO PELA EQuIPE INTERPRO-
FISSIONAL, CARACTERIZA PROVA ILÍCITA, POR OFENSA AO DEVIDO PROCES-
SO LEGAL, ENSEJANDO A NuLIDADE DOS ATOS PROCESSuAIS POSTERIORES.

Teses Cíveis

SúMuLA: PARA QuE SEJAM EFETIVADOS E DECLARADOS OS EFEITOS DA 
ADOÇãO PóSTuMA NãO CONSTITuI PRESSuPOSTO ESSENCIAL A NECESSI-
DADE DE SE AJuIZAR uMA ANTERIOR AÇãO DE ADOÇãO Ou DE GuARDA, 
BASTA hAVER uMA SITuAÇãO FÁTICA ANTERIOR QuE DEMONSTRE O FORTE 
VINCuLO AFETIVO ENTRE ELES, DEVENDO SEREM RESPEITADOS  OS PRINCÍ-
PIOS DA PROTEÇãO INTEGRAL DO ECA E DA DIGNIDADE DA PESSOA huMA-
NA.

SúMuLA: A LEGISLAÇãO CIVILISTA VIGENTE RECONhECE A SuPERAÇãO DA 
TERMINOLOGIA MENOR EM FAVOR DO VOCÁBuLO CRIANÇA E ADOLESCEN-
TE

SúMuLA: NAS DEMANDAS PROPOSTAS EM FACE DA FAZENDA PúBLICA, POR 
FORÇA DO ARTIGO 461, §5°, DO CóDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICÁVEL NA 
PROTEÇãO JuDICIAL DOS INTERESSES INDIVIDuAIS, DIFuSOS E COLETIVOS 
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEVIDO AO ARTIGO 212, §1º, DO ESTATu-
TO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, é POSSÍVEL O BLOQuEIO DE VERBAS 
PúBLICAS, EM CASO DE DESCuMPRIMENTO DE ORDENS JuDICIAIS, EM ESPE-
CIAL NA CONCRETIZAÇãO DOS DIREITOS ELENCADOS NO ARTIGO 208, DO 
ESTATuTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

SúMuLA: é CABÍVEL A IMPETRAÇãO DE hABEAS CORPuS COLETIVO PARA 
RESGuARDAR Ou RESTABELECER O DIREITO À LIVRE LOCOMOÇãO DE TO-

uMA VEZ QuE O ADOLESCENTE JÁ CuMPRE A MEDIDA MAIS GRAVOSA (ART. 
152 DO ECA C/C ART. 3O DO CPP E 267, INC. VI DO CPC).

SúMuLA: RECOMENDA-SE AO DEFENSOR PúBLICO ALEGAR A INCONSTITu-
CIONALIDADE DO PARÁGRAFO úNICO DO ART. 114, uMA VEZ QuE O DIS-
POSITIVO PERMITE O SANCIONAMENTO DO ADOLESCENTE SEM PROVA DE 
AuTORIA, AMPARADO APENAS EM INDÍCIOS.

SúMuLA: A MEDIDA SOCIOEDuCATIVA ORIGINÁRIA EM REMISSãO NãO PO-
DERÁ ENSEJAR A IMPOSIÇãO DE INTERNAÇãO-SANÇãO, POR VIOLAR O DE-
VIDO PROCESSO LEGAL

SúMuLA: é NECESSÁRIO QuE A DEFESA IMPuGNE O RECONhECIMENTO 
QuE é FEITO EM DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DA LEGISLAÇãO PROCESSuAL 
PENAL VIGENTE (ART. 226 DO CPP)NAÇãO-SANÇãO, POR VIOLAR O DEVIDO 
PROCESSO LEGAL

SúMuLA: O PRAZO MÁXIMO DA INTERNAÇãO-SANÇãO (ART. 122, § 1º DO 
ECA) é DE ATé TRÊS MESES, SENDO NECESSÁRIO A DEFESA IMPuGNAR A 
APLICAÇãO DO PRAZO MÁXIMO NO PRIMEIRO DESCuMPRIMENTO, EM OB-
SERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

SúMuLA: é NECESSÁRIA A PRESENÇA DO ADOLESCENTE NA AuDIÊNCIA 
DE REAVALIAÇãO DA MEDIDA, SOB PENA DE VIOLAÇãO AO PRINCÍPIO DA 
AMPLA DEFESA. NA AuDIÊNCIA DE REAVALIAÇãO, DEVE SER DECLINADO O 
PORQuE DA NãO LIBERAÇãO DO ADOLESCENTE E NãO APENAS O MOTIVO 
PELO QuAL O ADOLESCENTE é MANTIDO INTERNADO.

SúMuLA: A OITIVA INFORMAL PREVISTA NO ART. 179 DO ECA é INCONSTITu-
CIONAL POR OFENDER O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JuRISDIÇãO, 
DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITóRIO E AMPLA DEFESA. ART. 227, §3º, 
DA CF/88.

SúMuLA: ASSEGuRAR O EXERCÍCIO DA SEXuALIDADE SAuDÁVEL E SEGuRA 
POR ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE, DIANTE DOS NOVOS JuÍZOS 
DE VALORES CONSTRuÍDOS PARA GARANTIR A LIBERDADE SEXuAL E A DIG-
NIDADE SEXuAL DE TODAS AS PESSOAS, ATRAVéS DO RECONhECIMENTO 
DOS DIREITOS SEXuAIS SOB A óTICA DOS DIREITOS huMANOS.

SúMuLA: ART. 152 DO ECA. O DEFENSOR DEVE uTILIZAR COMO FERRAMEN-
TA DE DEFESA A EXTENSãO DAS GARANTIAS PROCESSuAIS PENAIS, ADVIN-
DAS COM A LEI 11.690/2008, AO ADOLESCENTE, EM ATENÇãO AO PRINCÍPIO 
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITóRIO. PROVAS JuDICIALIZADAS SOB O 
CRIVO DO CONTRADITóRIO. ÔNuS DA PROVA. CROSS-EXAMINATION. PARI-
DADE DE ARMAS ENTRE AS PARTES. IMPARCIALIDADE DO JuIZ
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4- Protocolo de iNteNçÕes dos deFeNsores 
Públicos da iNFÂNcia e JuVeNtude Para 
GaraNtia da Prioridade absoluta das criaNças 
e adolesceNtes Nas açÕes iNstitucioNais da 
deFeNsoria Pública

I CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES     
PÚBLICOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Os Defensores Públicos signatários, representantes das Defensorias Públicas 
Estaduais de todo o Brasil, reunidos em São Paulo, no I Congresso Nacional 
dos Defensores Públicos da Infância e Juventude, realizado nos dias 19, 20 
e 21 de agosto de 2010, com o intuito de promover a máxima integração 
e fortalecimento da atuação institucional em prol da irrestrita garantia dos 
direitos fundamentais das pessoas em desenvolvimento, firmam o presen-
te protocolo de intenções comprometendo-se a, no exercício de suas atri-
buições, envidar todos os esforços necessários para assegurar às crianças e 
adolescentes brasileiros, com absoluta prioridade, a defesa técnico jurídica, 
integral e gratuita, em âmbito protetivo e socioeducativo, consagrando a 
doutrina da proteção integral estabelecida pela normativa nacional e inter-
nacional, aderindo formalmente, aos seguintes compromissos:

1. Atuação exclusiva dos Defensores Públicos, mediante a criação de órgãos 
de atuação perante as Varas de Infância e Juventude do Judiciário, propi-
ciando o exercício da defesa técnica de crianças e adolescentes de forma 
prioritária;

2. Instalação de Núcleos Especializados em defesa técnico-jurídica de crian-
ças e adolescentes em todo o território Estadual, como política pública 
de atendimento, observando-se gradativamente, os critérios de densida-
de populacional e os denominados “bolsões de violência e pobreza”;

3. Instalação e divulgação de cronograma anual único, de atendimento in 
loco pela Defensoria Pública nas Instituições de Acolhimento de crianças 
e adolescentes, visando a adoção de todas as providências pertinentes 
ao exercício do direito à convivência familiar e prioritária, assegurando-
se-lhes a defesa técnica efetiva, como sujeito de direitos;

4. Instalação e divulgação de cronograma anual único, de atendimento in 
loco pela Defensoria Pública nas Instituições destinadas à Privação de Li-
berdade de adolescentes, visando o esgotamento das vias recursais e o 
pleno acompanhamento da execução das Medidas Socioeducativas;

DAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QuE SE ENCONTREM, AINDA QuE EM 
CARÁTER TRANSITóRIO, DENTRO DOS LIMITES DE COMARCA NA QuAL SEJA 
EDITADO O ChAMADO “TOQuE DE RECOLhER”, ANTE A MANIFESTA INCONS-
TITuCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE TAL ATO.

SúMuLA: O PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLuTA E DA PROTEÇãO INTE-
GRAL DE CRIANÇAS RECéM-NASCIDAS, POR SuA PRIMAZIA EM RELAÇãO 
AOS DEMAIS INTERESSES JuRIDICAMENTE PROTEGIDOS, SOBREPÕE-SE À 
VEDAÇãO AO EXERCÍCIO DO DIREITO PERSONALÍSSIMO DO REGISTRO DE 
NASCIMENTO, POR INCAPACIDADE ABSOLuTA DO PAI ADOLESCENTE.

SúMuLA: A INTERPRETAÇãO DO § 13, DO ART. 50 DO ECA, JuNTO COM OS 
PRINCÍPIOS CONTIDOS NOS INCISOS II E X, DO PARÁGRAFO úNICO, DO ART. 
100 DO ECA, PERMITE CONCLuIR QuE TAMBéM PODERÁ SER DEFERIDA ADO-
ÇãO EM FAVOR DE CANDIDATA NãO CADASTRADA PREVIAMENTE QuANDO, 
POR AuSÊNCIA DE MÁ-Fé, PARA ADOTANTE DESEMPENhAR O PAPEL DE 
“MãE-CANGuRu” NO INTERESSE DA CRIANÇA ABANDONADA NA MATERNI-
DADE.

SúMuLA: A ADOÇãO POR PESSOAS NãO CADASTRADAS, MESMO FORA 
DAS hIPóTESES DO ARTIGO 50, §13, DA LEI 8069/90, é POSSÍVEL, DESDE 
QuE NãO EXISTAM INDÍCIOS DE ILÍCITO PENAL (ARTIGO 237 E 238 DA LEI 
8069/90) E QuE TAL MEDIDA ATENDA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE SuPE-
RIOR DA CRIANÇA Ou ADOLESCENTE, INSCuLPIDO NO ARTIGO 100, PARÁ-
GRAFO úNICO, IV, DA LEI 8069/90.
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buições, envidar todos os esforços necessários para assegurar às crianças e 
adolescentes brasileiros, com absoluta prioridade, a defesa técnico jurídica, 
integral e gratuita, em âmbito protetivo e socioeducativo, consagrando a 
doutrina da proteção integral estabelecida pela normativa nacional e inter-
nacional, aderindo formalmente, aos seguintes compromissos:

1. Ratificar os compromissos assumidos no Protocolo de Intenções do I 
Congresso Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventude, rea-
lizado na cidade de São Paulo-SP, em agosto de 2010.

2. Contemplar o Direito da Criança e do Adolescente como matéria a ser es-
tudada nos futuros editais para ingresso na carreira de Defensor Público 
com o mesmo peso de nota das outras matérias e promover a formação 
inicial e continuada (especializações ou cursos de atualização) para os 
Defensores Públicos com atuação exclusiva e cumulativa nos órgãos e 
Núcleos da Defensoria Pública existentes perante às Varas da Infância e 
Juventude, como condição fundamental para a efetivação das garantias 
de direitos de crianças e adolescentes;

3. Enfrentamento das discriminações, explorações e violências físicas, psi-
cológicas e sexuais, baseadas em razões de classe social, gênero, raça/et-
nia, orientação sexual, deficiência ou qualquer outra condição, aos quais 
são submetidos crianças e adolescentes, estabelecendo permanente arti-
culação com outros núcleos especializados da Defensoria Pública.

4. A observância das recomendações do Fórum Nacional de Defensores Pú-
blicos Coordenadores de Defesa da Criança e do Adolescente:

•	 RECOMENDAÇÕES PARA O ACOMPANhAMENTO DA EXECuÇãO DAS 
MEDIDAS SOCIOEDuCATIVAS EM MEIO ABERTO 

•	 RECOMENDAÇÕES SOBRE O PLANO DECENAL APROVADO PELO CON-
SELhO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CO-
NANDA 

•	 RECOMENDAÇÕES PARA ATuAÇãO DOS DEFENSORES PúBLICOS NA 
REALIZAÇãO DA ESCuTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E 
TESTEMuNhAS EM PROCESSOS JuDICIAIS 

•	 RECOMENDAÇÕES PARA ATuAÇãO EM SEGuNDA INSTÂNCIA – TESES 
RECuRSAIS E PREQuESTIONAMENTOS 

•	 RECOMENDAÇÕES PARA ATuAÇãO COLETIVA 

•	 RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM uNIDADES DE 
PRIVAÇãO DE LIBERDADE 

5. Deliberação de agenda anual para promoção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, mediante a realização de Seminários, Mutirões de Aten-
dimento e demais Eventos de mobilização e especialização pertinentes.

6. Criação de Coordenadorias de Defesa de Crianças e Adolescentes, em 
âmbito Estadual, para definição das diretrizes institucionais de atuação 
e promoção da especialização do atendimento, mediante o exercício de 
atribuições administrativas e de órgão de atuação específico, congregan-
do todos os Núcleos Especializados e demais órgãos de atuação de defe-
sa técnica de crianças e adolescentes;  

7. A observância do direito à prioridade absoluta no atendimento prestado 
à crianças e adolescentes, inclusive, quanto à designação de Defensores 
Públicos para os órgãos e Núcleos da Defensoria Pública existentes pe-
rante as Varas de Infância e Juventude, que jamais poderão permanecer 
vagos;

8. Designação de profissionais que componham equipe técnica interdisci-
plinar, visando a prestação de apoio operacional aos Defensores Públicos 
de Crianças e Adolescentes;

9. Esgotamento de todos os meios de defesa técnica, em prol dos interes-
ses de crianças e adolescentes, considerando-se a indisponibilidade dos 
direitos em questão;

10. Definição da Política Pública de Atendimento Institucional à criança e ao 
adolescente, formalmente, pelo Conselho Superior da Defensoria Públi-
ca, mediante a previsão de atuação pró-ativa, assecuratória de direitos e 
garantias, com observância da absoluta prioridade na destinação de re-
cursos, na designação de Defensores Públicos para os órgãos pertinentes 
e na definição de agenda anual.

II CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES     
PÚBLICOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Os Defensores Públicos signatários, representantes das Defensorias Públicas 
Estaduais de todo o Brasil, reunidos em Recife-PE, no II Congresso Nacional 
dos Defensores Públicos da Infância e Juventude, realizado nos dias 08, 09 
e 10 de setembro de 2011, com o intuito de promover a máxima integração 
e fortalecimento da atuação institucional em prol da irrestrita garantia dos 
direitos fundamentais das pessoas em desenvolvimento, firmam o presen-
te protocolo de intenções comprometendo-se a, no exercício de suas atri-
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12. Reafirmar a premente necessidade de instalação das Defensorias Públi-
cas dos estados de Goiás, Paraná e Santa Catarina priorizando a atuação 
na área da defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

13. Prestigiar a atuação em conjunto com os conselhos setoriais e do sistema 
de justiça.

14. Manifestar posicionamento contrário aos atos de arbitrariedades sem 
fundamento constitucional de medidas de condução coercitiva de crian-
ças e adolescentes configuradas popularmente como “toque de recolher” 
e internações compulsórias,

15. Convergir esforços para a implementação do Sistema único da Assistên-
cia Social após a vigência da lei 12.435/11.

16. Diligenciar para que seja assegurado institucionalmente, pelo Conselho 
Superior respectivo, o direito ao atendimento prioritário pelos órgãos de 
atuação da Defensoria ,  mediante a edição de Resolução específica;

17. Diligenciar para que seja assegurada no âmbito da Defensoria Pública, a 
garantia constitucional à prioridade absoluta, inclusive mediante a en-
trega de subsídios ao Conselho Superior respectivo, com informações e 
estatísticas,  visando a criação e lotação obrigatória de órgãos de atuação 
perante todas as Varas de Infância e Juventude do Estado;

18. Garantir a mobilização dos Defensores Públicos no tocante à garantia 
processual da defesa das crianças e dos adolescentes diante das possí-
veis mudencças do anteprojeto do Código de Processo Civil em especial 
sobre os efeitos dos recursos.

19. Assumir a defesa formal e material das crianças e adolescentes em todos 
os atos que afetam diretamente o exercício dos seus direitos, garantindo-
lhes oportunidade de serem apresentadas e respeitadas suas vontades 
nas relações processuais e extrajudiciais como preconiza o artigo 12 da 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança e inciso XII, parágrafo 
único, artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

•	 RECOMENDAÇÕES DE ATuAÇãO NAS AuDIÊNCIAS CONCENTRADAS DE 
REAVALIAÇãO DAS MEDIDAS DE ACOLhIMENTO INSTITuCIONAL 

5. Promoção de ações articuladas com o Poder Público e organizações da 
sociedade civil para o enfrentamento da problemática do envolvimento 
de crianças e adolescentes no tráfico de substâncias entorpecentes;

6. A observância do direito à convivência familiar e comunitária da criança 
e do adolescente prioritariamente na sua família natural e, somente dian-
te da impossibilidade comprovada judicialmente dos genitores de criar 
e educar os seus filhos, é que esses devem ser encaminhados à família 
substituta;

7. Velar para que crianças e adolescentes com deficiência recebam trata-
mento individual e especializado, em local adequado as suas condições, 
notadamente os adolescentes que se encontram inadequadamente, em 
razão de sua saúde mental, cumprindo medida socioeducativa privativa 
de liberdade.

8. Promoção de ações articuladas com o Poder Público e as organizações da 
sociedade civil para o enfrentamento da problemática do envolvimento 
de crianças e adolescentes com o uso de substâncias entorpecentes, en-
tendendo como um problema de saúde pública e necessária articulação 
com as outras políticas públicas que demandam atendimento especiali-
zado de acordo com a Política Nacional de Saúde Mental. 

9. Acompanhar a execução da medida socioeducativa de liberdade assis-
tida e prestação de serviço à comunidade através da realização de en-
contros e oficinas com o adolescente, sua família e as entidades munici-
pais responsáveis, com o objetivo de avaliar a eficácia da medida em seu 
caráter ressocializador, reintegrador e educativo, bem como propiciar o 
suporte probatório da defesa técnica nas audiências de reavaliação.      

10. Realizar projetos institucionais com o apoio da equipe técnica inter-
disciplinar para oportunizar a efetivação da medida socioeducativa de 
prestação de serviços à comunidade nos setores da Defensoria Pública 
do estado, desenvolvendo atividades pedagógicas voltadas para a resso-
cialização do adolescente e o resgate de seus valores sociais, atendendo 
aos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

11. Promoção de parcerias com instituições públicas ou privadas através de 
convênios com o objetivo de promover ações institucionais voltadas para 
a defesa dos diversos segmentos dos direitos e garantias da infância e 
juventude.
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de acolhimento (institucional ou familiar), e de crianças e adolescentes sob 
essa medida;

b) orientem, através das Coordenadorias da Infância e da Juventude, os Ma-
gistrados com competência na matéria, que:

b.1) busquem saber quem são, onde estão e o que fazem os equipamentos 
que executam a medida protetiva de acolhimento e efetivem o levantamen-
to das crianças e adolescentes acolhidos nessas instituições;

b.2) verifiquem a situação pessoal, a processual e a procedimental existen-
tes nas Varas da Infância e Juventude e outros Juízos com tal competência, 
promovendo-se a devida regularização, se necessário;

b.3) exerçam controle efetivo das entidades que desenvolvem projetos de 
acolhimento (institucional ou familiar);

b.4) certifiquem-se de que todas as crianças e adolescentes sob medida pro-
tetiva de acolhimento estão sendo acompanhadas pelas Varas da Infância 
e da Juventude, efetivando-se o atendimento individualizado de cada aco-
lhido, atendendo-se, na medida do possível, às suas necessidades e de sua 
família;

c) formalizem, se necessário, parceria com o Poder Executivo Municipal (em 
especial, Secretarias de Promoção Social, Educação, Saúde e habitação), in-
clusive quanto a pessoal para realizar o levantamento.

d) formalizem parceria: com o Ministério Público, Defensoria Pública, Or-
dem dos Advogados do Brasil, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Faculdades e universidades 
para suprir eventuais carências das equipes multidisciplinares.

Art.2º Os trabalhos deverão ser concluídos no prazo de noventa dias, consi-
derando-se, excepcionalmente as peculiaridades de cada Estado, para pror-
rogação do prazo de finalização.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação.

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

GILSON DIPP

5- PolÍticas Voltadas Para criaNça e adolesceNte 
PromoVidas Pelo coNselho NacioNal de Justiça - cNJ

i. iNFÂNcia ProteGida (açÕes de Proteção, com base No 
art. 227/cF);

Instrução Normativa nº 02/2010 - Disciplina a adoção de medidas destinadas 
à regularização do controle de equipamentos de execução da medida prote-
tiva de acolhimento (institucional ou familiar), e de crianças e adolescentes 
sob essa medida;

O MINISTRO CORREGEDOR NACIONAL DE JuSTIÇA, GILSON DIPP, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 2º, do artigo 5º, da Emenda Cons-
titucional 45; ̕Regimento Interno deste Conselho, art. 8º, X, e pelo Regula-
mento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, art.3º, XI, e;

CONSIDERANDO a prioridade das políticas de atendimento à infância e ju-
ventude, preconizada pelo art. 227 da Carta Constitucional;

CONSIDERANDO as inovações trazidas pela Lei nº 12.010, de 03 de agosto 
de 2009, que aperfeiçoa a sistemática de garantia do Direito à convivência 
familiar;

CONSIDERANDO a necessidade de coordenação da elaboração e execução 
de ações, no âmbito do Poder Judiciário, relativas à Infância e Juventude;

CONSIDERANDO a necessidade da exata definição das condições de atendi-
mento e do número de crianças e adolescentes em regime de acolhimento 
institucional ou familiar no país, para a implementação de Políticas Públicas 
voltadas para que tal permanência ocorra apenas em caráter transitório e 
excepcional;

CONSIDERANDO o acordado no I Encontro de Coordenadores da Infância e 
da Juventude realizado em 16 de abril do corrente ano, ocasião em que se 
decidiu pela realização de audiências concentradas para verificação da situa-
ção pessoal e processual das crianças e adolescentes acolhidos institucional-
mente ou familiarmente;

RESOLVE:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal que:

a) em 27 de julho de 2010 iniciem, efetivamente, mobilização buscando a re-
gularização do controle de equipamentos de execução da medida protetiva 
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2. Provimento nº 03/2009 - redução de custas do sistema de registro

O CORREGEDOR NACIONAL DE JuSTIÇA, Ministro Gilson Dipp, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário fiscalizar as atividades 
dos notários, dos oficiais de registro e seus prepostos (art. 236, 1°, da Cons-
tituição Federal);

CONSIDERANDO o disposto no art. 8°, X, do Regimento Interno do Conselho 
Nacional de Justiça, dotado de força normativa na forma do artigo 5°, pará-
grafo 2°, da Emenda Constitucional n° 45 de 2004;

CONSIDERANDO a conveniência de uniformizar e aperfeiçoar as atividades 
dos serviços de registro civil das pessoas naturais;

CONSIDERANDO  as  sugestões apresentadas pela Associação dos Registra-
dores das Pessoas Naturais do Brasil - ARPEN-BR para o aperfeiçoamento do 
Provimento 02, de 27 de abril de 2009, desta Corregedoria Nacional;

CONSIDERANDO que a imposição de ônus adicionais aos registradores civis 
pode inviabilizar a implementação das novas certidões de nascimento, casa-
mento e óbito;

RESOLVE:

Artigo 1°. Excluir: a) o item declarante da certidão de nascimen-
to; b) os itens nome do presidente da celebração, data da celebra-
ção, documentos apresentados, profissão e domicilio da certidão de 
casamento e; c) os itens profissão, data do nascimento, nome do cônjuge e 
nome filhos da certidão de óbito, sem prejuizo do lançamento facultativo 
dos dados no campo observações; Substituir, na certidão de casamento, as 
expressões nomes e prenomes dos cônjuges por nomes completos de sol-
teiro dos cônjuges; Incluir na certidão de óbito campo para o preenchimento 
do nome e o número de registro de classe do médico que atestou o óbito, 
quando existente a informação.

Artigo 2°. Esclarecer que também as certidões de inteiro teor, as certidões de 
natimorto e as certidões extraídas do livro E, expedidas a partir de 1° de ja-
neiro de 2010, devem explicitar o número da matrícula na sua parte superior, 
mas não possuem forma padronizada.

Artigo 3° Informar que o verso das certidões de inteiro teor e das certidões 
extraídas do livro E podem ser utilizados quando a frente do documento se 

ii. reGistro ciVil (erradicação dos subreGistros)

1. Provimento nº 02/2009 - uniformiza os registros em todo o Brasil

Alterado pelo Provimento nº 3, de 17 de novembro de 2009.

Para ver os Anexos do Provimento nº 2, de 27 de abril de 2009, faça o down-
load do documento original.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JuSTIÇA, Ministro Gilson Dipp, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO os termos dos artigos 286 e 103-B, parágrafo 49, III da Cons-
tituição,

CONSIDERANDO o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.778, na sessão de 4 de março de 2009 do Supremo Tribunais Federal,

CONSIDERANDO o disposto no art. 89, X, do Regimento Interno do Conselho 
Nacional de Justiça, dotado de força normativa na forma do artigo 59, pará-
grafo 29, da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, e

CONSIDERANDO a conveniência de uniformizar e aperfeiçoar as atividades 
dos serviços de registro civil das pessoas naturais,

RESOLVE

Artigo 1º. Instituir modelos únicos de certidão de nascimento, de certidão 
de casamento e de certidão de óbito. a serem adotados pelos Ofícios de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais em todo o país, na forma dos anexos I, II e III. 
Artigo 2º. As certidões passarão a consignar matrícula que identifica o códi-
go nacional da serventia, o código do acervo, o tipo do serviço prestado, o 
tipo do livro, o número do livro, o número da folha, o número do termo e o 
digito verificador, observados os códigos previstos no anexo IV.

Parágrafo único. O número da Declaração de Nascido Vivo, quando  houver, 
será obrigatoriamente lançado em campo próprio da certidão.

Artigo 3º. Os novos modelos deverão ser implementados por cada registra-
dor até o dia 19 de janeiro de 2010.

Artigo 4º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Gilson Dipp 
Corregedor Nacional de Justiça
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V- Tipo do livro de registro, com um digito numérico ( 15° número da matrí-
cula), sendo:

1: Livro A (Nascimento)

2: Livro B (Casamento)

3: Livro B Auxiliar (Casamento Religioso com efeito civil)

4: Livro C (óbito)

5: Livro C Auxiliar (Natimorto)

6: Livro D (Registro de Proclamas)

7: Livro E (Demais atos relativos ao registro civil ou livro E único);

8: Livro E (Desdobrado para registro especifico das Emancipações);

9: Livro E (Desdobrado para registro especifico das Interdições);

VI - número do livro, com cinco dígitos (exemplo: 00234), os quais 
corresponderão ao 16°, 17°, 18°, 19° e 20° números da matrícula;

VII - Número da folha do registro, com três dígitos (21°, 22° e 23° números da 
matrícula);

VIII - Número do termo na respectiva folha em que foi iniciado, com sete 
dígitos ( exemplo 0000053), os quais corresponderão aos 24°, 25°, 26°, 27°, 
28°, 29°, 30° números da matrícula;

IX- Número dos digito verificador (31° e 32° números da matricula), forma-
do automaticamente por meio do programa que pode ser baixado gratui-
tamente pelos Srs. Registradores Civis das Pessoas Naturais por meio do 
seguinte endereço eletrônico: www.cnj.jus.br/corregedoria/. Preenchido 
o login e a senha (os mesmos usados para o preenchimento dos dados do 
sistema justiça aberta e que podem ser obtidos junto à Corregedoria local) 
será aberta página com link para o download do programa de formação au-
tomática dos dígitos verificadores. Clique em salvar e grave o programa na 
pasta escolhida.

§ 1° Os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais que não possuem 
acesso à internet deverão contatar os Tribunais de Justiça aos quais estão 
vinculados, a fim de que o programa de formação do dígito veri-
ficador possa ser obtido por meio de disquete ou CD; 2° Os Car-
tórios de Registro Civil das Pessoas Naturais que não possuem 

mostrar insuficiente para a inserção de dados, mediante a colocação da nota 
vide-verso na parte frontal do documento.

Artigo 4° Explicitar que as folhas utilizadas para as novas certidões não ne-
cessitam de quadros pré-definidos, circunstância que dificultaria o seu pre-
enchimento. é suficiente que os dados sejam preenchidos nas posições ex-
plicitadas nos anexos I, II e III deste Provimento.

Artigo 5° Orientar que as certidões pré-moldadas em sistema informatizado 
devem possuir quadros capazes de se adaptar ao tamanho do texto a ser 
inserido. E não devem consignar quadros pré-estabelecidos para o preenchi-
mento dos nomes dos genitores e progenitores, a de que seja evitada des-
necessária exposição daqueles que não possuem paternidade identificada.

Artigo 6° Esclarecer que o uso de papel de segurança e de papel com de-
talhes coloridos, gráficos, molduras ou brasão na elaboração das certidões 
somente é obrigatório quando houver norma local nesse sentido, ou se hou-
ver fornecimento do papel especial sem ônus financeiros adicionais para o 
registrador.

Artigo 7° Explicitar que a matrícula, de inserção obrigatória nas certi-
dões (primeira e demais vias) emitidas pelos Cartórios de Registro Civil 
das Pessoas Naturais a partir de 1° de janeiro de 2010, é formada pelos 
seguintes elementos.

l- Código Nacional da Serventia (6 primeiros números da matricula), o qual 
está disponível no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/corregedoria/justi-
ça_aberta/ Os serviços extrajudiciais não cadastrados devem regularizar a 
sua  situação, por meio da Corregedoria Geral de Justiça local, no prazo de 15 
(quinze dias), contados da publicação deste Provimento;

ll - Código do acervo (7° e 8° números da matrícula), servindo o número 
01 para acervo próprio e o número 02 para os acervos incorporados até 
31/12/2009, último dia antes da implementação do Código Nacional por to-
dos os registradores civis das pessoas naturais (nesse caso os seis primeiros 
números serão aqueles da serventia incorporadora). As certidões extraídas 
de acervos incorporados a partir de 1° de janeiro de 2010 (acervo de serven-
tias que já possuíam código nacional próprio por ocasião da incorporação) 
utilizarão o codigo da serventia incorporada e o código de acervo 01;

III- Código 55 (9° e 10° números da matrícula), que è o número relativo ao 
serviço de registro civil das pessoas naturais;

IV- Ano do registro do qual se extrai a certidão, com O4 dígitos ( 11°, 12°, 13° 
e 14° números da matricula);
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- no sentido de que a Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no 
Exterior do MRE implementou na sua rede consular no exterior o Sistema 
Consular Integra SCI - e tem interesse em aderir aos Provimentos n. 02 e 03 
da Corregedoria Nacional de Justiça; aderir aos Provimentos n. 02 e 03 da 
Corregedoria Nacional de Justiça;

Considerando que a manifestação do Sr. Diretor do Departamento das Co-
munidades Brasileiras no Exterior é instruída com a relação de 185 Países e 
cidades onde o Brasil mantém embaixadas e repartições consulares;

RESOLVE:

Artigo 1° Determinar que no prazo de cinco dias seja fornecido  
um Código Nacional de Serventia para cada uma das 185 repartições infor-
madas no anexo ao ofício n. 20 NMCONS/DDV/DAC/CASC, do Diretor do 
Departamento das Comunidades Brasileiras no Exterior - Ministério das Re-
lações Exteriores;

Artigo 2° Determinar que a equipe Técnica de Informática e os srs. Juízes au-
xiliares da Corregedoria Nacional prestem o apoio necessário para que cada 
uma das 185 repartições referidas possam adaptar os seus livros para a expe-
dição de certidões com o número de matricula previsto nos Provimentos n. 
02 e 03 desta Corregedoria Nacional de Justiça;

Artigo 3° Esclarecer que a partir da vigência deste Provimento é 
facultado às repartições consulares a adoção da matricula prevista nos Pro-
vimentos n.s 02 e 03 da Corregedoria Nacional de Justiça. Naquelas localida-
des em que não houver unidade federada ou município, o campo respectivo 
da certidão deverá ser preenchido com a nota “Não há”.

Brasília, 13 de julho de 2010.

MINISTRO GILSON DIPP
Corregedor Nacional de Justiça

iii. cadastro NacioNal de adoção

1. Resolução nº 93, de 27 de outubro de 2009 - Acrescenta e altera disposi-
tivos à Resolução Nº 54, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a implanta-
ção e funcionamento do Cadastro Nacional de Adoção e cria e dispõe sobre 
o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos.

acesso a microcomputador deverão lançar duas letras x (xx) no lugar do dígi-
to verificador. A inexistência do acesso a microcomputador deve ser informa-
da a esta Corregedoria Nacional por meio do endereço físico Pça dos Três Po-
deres, Anexo I do Supremo Tribunal Federal, sala 356, CEP 70175900, Brasília, 
DF, ou do endereço eletrônico anotando-se no oficio: REF Processo n. 58.681.

Artigo 8° Reiterar que as certidões expedidas até 31/12/2009 em modelo 
diverso dos novos não precisam ser substituídas e permanecerão válidas por 
prazo indeterminado.

Artigo 9°. Este Provimento e seus O3 (três) anexos entram em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de novembro de 2009.

MINISTRO GILSON DIPP 

Corregedor Nacional de Justiça

3. Provimento nº 10/2010 - uniformizando o proceder dos registros nas 183 
repartições consulares

Conselho Nacional de Justiça Corregedoria

O CORREGEDOR NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atribuições consti-
tucionais e regimentais;

Considerando que compete ao Poder Judiciário fiscalizar as atividades dos 
notários, dos oficiais de registro e seus prepostos (art. 236, 1°, da Constitui-
ção Federal);

Considerando o disposto no art. 8°, X, do Regimento Interno do Conselho 
Nacional de Justiça, dotado de força normativa na forma do artigo 5°, pará-
grafo 2°, da Emenda Constitucional n° 45 de 2004;

Considerando a conveniência de uniformizar e aperfeiçoar as atividades dos 
serviços de registro civil das pessoas naturais;

Considerando que o artigo 5° da Convenção de Viena sobre Relações Con-
sulares (Decreto n. 61.078, de 26 de julgo de 1967) estabelece que dentre as 
funções consulares está a de “agir na qualidade de notário e oficial de regis-
tro civil, exercer funções similares, assim como outras de caráter administra-
tivo, sempre que não contrariem as leis e regulamentos do Estado receptor”;

Considerando as informações fornecidas pelo Sr. Diretor do Departamento 
das Comunidades Brasileiras no Exterior - Ministério das Relações Exteriores 
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Art. 5º. O Conselho Nacional de Justiça prestará o apoio técnico necessário 
aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para alimentar os 
dados no Banco Nacional de Adoção e no Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos. (NR)

Art. 6º. O Conselho Nacional de Justiça, as Comissões Estaduais Judi-
ciárias de Adoção - CEJAS/CEJAIS e as Corregedorias Gerais da Justi-
ça devem promover e estimular campanhas incentivando a reintegra-
ção à família de origem, ou inclusão em família extensa , bem como 
adoção de crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou ins-
titucional, sem perspectivas de reinserção na família natural.” (NR) 
“Parágrafo único - O Conselho Nacional de Justiça poderá celebrar convênios 
ou termos de cooperação com outros órgãos para a troca de dados e con-
sultas ao Cadastro Nacional de Adoção e ao Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos”. (NR)

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

Ministro GILMAR MENDES

2. Resolução Nº 54, de 29 de abril de 2008 - Dispõe sobre a implantação e 
funcionamento do Cadastro Nacional de Adoção.

O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições conferidas pela Constituição da República, especialmente o dispos-
to no inciso I, §4º, art. 103-B;

CONSIDERANDO a prioridade das políticas de atendimento à infância e ju-
ventude, preconizada pelo art. 227 da Carta Constitucional;

CONSIDERANDO as normas referentes ao instituto da adoção contidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil;

CONSIDERANDO que a consolidação em Banco de Dados, único e nacional 
de informações, sobre crianças e adolescentes a serem adotados e de pre-
tendentes à adoção, viabiliza que se esgotem as buscas de habilitados resi-
dentes no Brasil, antes de se deferir a sua adoção por família estrangeira, em 
atenção ao disposto no artigo 31, da Lei 8.069/90;

RESOLVE:

Art. 1º. O Conselho Nacional de Justiça implantará o Banco Nacional de Ado-
ção, que tem por finalidade consolidar dados de todas as comarcas das unida-
des da federação referentes a crianças e adolescentes disponíveis para adoção, 
após o trânsito em julgado dos respectivos processos, assim como dos preten-
dentes a adoção domiciliados no Brasil e devidamente habilitados.

O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições conferidas pela Constituição da República, especialmente o dispos-
to no inciso I, §4º, art. 103-B;

CONSIDERANDO as inovações trazidas pela Lei nº 12.010, de 03 de agosto 
de 2009, que aperfeiçoa a sistemática de garantia do Direito à convivência 
familiar, e a necessidade de implantação de um Cadastro único e nacional de 
crianças e adolescentes acolhidos, em complemento ao Cadastro Nacional 
de Adoção;

CONSIDERANDO a necessidade da exata definição das condições de atendi-
mento e do número de crianças e adolescentes em regime de acolhimento 
institucional ou familiar no país, viabilizando a implementação de Políticas 
Públicas voltadas para que tal permanência ocorra apenas em caráter tran-
sitório e excepcional;

RESOLVE:

Art. 1º. A Resolução nº 54, de 29 de abril de 2009, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes dispositivos:

“Art. 1º-A. O Conselho Nacional de Justiça implantará o Cadastro Nacional 
de Crianças e Adolescentes Acolhidos que tem por finalidade consolidar da-
dos de todas as Comarcas das unidades da Federação referentes a crianças 
e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar no país.” 

“Art. 1º-B. As atribuições definidas no artigo 3º da Resolução nº 54, de 29 de 
abril de 2009, bem como o respectivo prazo, aplicam-se ao Cadastro Nacio-
nal de Crianças e Adolescentes Acolhidos.” 

“Art. 5º-A. A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão responsável por gerir 
e fiscalizar os cadastros relativos à infância e juventude, expedirá Instrução 
Normativa para a criação e disciplina das Guias de acolhimento familiar ou 
institucional, de crianças e adolescentes, bem como de desligamento, fixan-
do as regras para o armazenamento permanente dos dados disponíveis em 
procedimentos de destituição ou suspensão do poder familiar”. (NR)

Art. 2º. A Resolução nº 54, de 29 de abril de 2009, passa a vigorar com as se-
guintes alterações: “Art. 2º. O Banco Nacional de Adoção e o Cadastro Nacio-
nal de Crianças e Adolescentes Acolhidos ficarão hospedados no Conselho 
Nacional de Justiça, assegurado o acesso aos dados nele contidos exclusiva-
mente aos órgãos autorizados. (NR)

Art. 4º. As Corregedorias Gerais da Justiça e os juízes responsáveis pela ali-
mentação diária do sistema encaminharão os dados por meio eletrônico ao 
Banco Nacional de Adoção e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescen-
tes Acolhidos. (NR)
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Art. 2º. O Banco Nacional de Adoção ficará hospedado no Conselho Nacional 
de Justiça, assegurado o acesso aos dados nele contidos exclusivamente pe-
los órgãos autorizados.

Art. 3º. As Corregedorias dos Tribunais de Justiça funcionarão como admi-
nistradoras do sistema do respectivo Estado, e terão acesso integral aos ca-
dastrados, com a atribuição de cadastrar e liberar o acesso ao juiz compe-
tente de cada uma das comarcas, bem como zelar pela correta alimentação 
do sistema, que deverá se ultimar no prazo de 180 dias da publicação desta 
Resolução.

Art. 4º. As Corregedorias Gerais da Justiça e os juízes responsáveis pela ali-
mentação diária do sistema encaminharão os dados por meio eletrônico ao 
Banco Nacional de Adoção.

Art. 5º. O Conselho Nacional de Justiça prestará o apoio técnico necessário aos 
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para alimentar os dados 
no Banco Nacional de Adoção. 

Parágrafo único- Os Tribunais poderão manter os atuais sistemas de contro-
le de adoções em utilização, ou substituí-los por outros que entendam mais 
adequados, desde que assegurada a migração dos dados, por meio eletrônico, 
contidos nas fichas e formulários que integram os anexos desta Resolução.

Art. 6 º. O Conselho Nacional de Justiça, as Comissões Estaduais Judiciárias 
de Adoção - CEJAS/Cejais e as Corregedorias Gerais da Justiça devem fomen-
tar campanhas incentivando a adoção de crianças e adolescentes em abri-
gos e sem perspectivas de reinserção na família natural.

Parágrafo único: O Conselho Nacional de Justiça celebrará convênio com a 
Secretaria Especial de Direitos humanos da Presidência da República -SEDh 
para troca de dados e consultas ao Banco Nacional de Adoção.

Art. 7 º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Ministro Gilmar Mendes
Presidente do CNJ

iV. cadastro NacioNal de criaNça e          
       adolesceNte acolhidos

1. Resolução nº 93/2010 - Cadastrar todas as crianças e adolescentes acolhi-
dos transitoriamente por instituições e/ou famílias.

O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições conferidas pela Constituição da República, especialmente o dispos-
to no inciso I, §4º, art. 103-B;

CONSIDERANDO as inovações trazidas pela Lei nº 12.010, de 03 de agosto 
de 2009, que aperfeiçoa a sistemática de garantia do Direito à convivência 
familiar, e a necessidade de implantação de um Cadastro único e nacional de 
crianças e adolescentes acolhidos, em complemento ao Cadastro Nacional 
de Adoção;

CONSIDERANDO a necessidade da exata definição das condições de atendi-
mento e do número de crianças e adolescentes em regime de acolhimento 
institucional ou familiar no país, viabilizando a implementação de Políticas 
Públicas voltadas para que tal permanência ocorra apenas em caráter tran-
sitório e excepcional;

RESOLVE:

Art. 1º. A Resolução nº 54, de 29 de abril de 2009, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes dispositivos:

“Art. 1º-A. O Conselho Nacional de Justiça implantará o Cadastro Nacional 
de Crianças e Adolescentes Acolhidos que tem por finalidade consolidar da-
dos de todas as Comarcas das unidades da Federação referentes a crianças 
e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar no país.” 

“Art. 1º-B. As atribuições definidas no artigo 3º da Resolução nº 54, de 29 de 
abril de 2009, bem como o respectivo prazo, aplicam-se ao Cadastro Nacio-
nal de Crianças e Adolescentes Acolhidos.” 

“Art. 5º-A. A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão responsável por gerir 
e fiscalizar os cadastros relativos à infância e juventude, expedirá Instrução 
Normativa para a criação e disciplina das Guias de acolhimento familiar ou 
institucional, de crianças e adolescentes, bem como de desligamento, fixan-
do as regras para o armazenamento permanente dos dados disponíveis em 
procedimentos de destituição ou suspensão do poder familiar”. (NR)

Art. 2º. A Resolução nº 54, de 29 de abril de 2009, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 2º. O Banco Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos ficarão hospedados no Conselho Nacional de Justi-
ça, assegurado o acesso aos dados nele contidos exclusivamente aos órgãos 
autorizados. (NR)
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Art. 4º. As Corregedorias Gerais da Justiça e os juízes responsáveis pela ali-
mentação diária do sistema encaminharão os dados por meio eletrônico ao 
Banco Nacional de Adoção e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescen-
tes Acolhidos. (NR)

Art. 5º. O Conselho Nacional de Justiça prestará o apoio técnico necessário 
aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para alimentar os 
dados no Banco Nacional de Adoção e no Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos. (NR)

Art. 6º. O Conselho Nacional de Justiça, as Comissões Estaduais Judiciárias de 
Adoção - CEJAS/CEJAIS e as Corregedorias Gerais da Justiça devem promo-
ver e estimular campanhas incentivando a reintegração à família de origem, 
ou inclusão em família extensa , bem como adoção de crianças e adolescen-
tes em acolhimento familiar ou institucional, sem perspectivas de reinserção 
na família natural.” (NR)

“Parágrafo único - O Conselho Nacional de Justiça poderá celebrar convênios 
ou termos de cooperação com outros órgãos para a troca de dados e con-
sultas ao Cadastro Nacional de Adoção e ao Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos”. (NR)

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

Ministro GILMAR MENDES

2. Instrução Normativa nº 03/2009 (modelo informatizado para a coleta de 
dados).

O MINISTRO CORREGEDOR NACIONAL DE JuSTIÇA, GILSON DIPP, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 2°, do artigo 5°, da Emenda Consti-
tucional 45; Regimento Interno deste Conselho, art. 8°, X, e pelo Regulamen-
to Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, art 3°, XI, e;

CONSIDERANDO a edição da Lei n° 12.010 de 03 de agosto de 2009, com 
vigência a partir de 90 (noventa) dias de sua publicação;

CONSIDERANDO que referida legislação comete aos juízes de direito com 
competência em infância e juventude a atribuição de, quando necessário, 
encaminhar crianças e adolescentes para acolhimento institucional ou fa-
miliar, mediante guia específica, o que só poderá ser feito por terceiros em 
casos extremos e urgentes, reapreciados pela autoridade judiciária no prazo 
de 24h (vinte e quatro horas);

CONSIDERANDO que o art. 47, § 8° da Lei mencionada obriga que o Judiciá-
rio mantenha permanentemente todas as informações relativas aos procedi-
mentos adotivos, assegurando aos adotados o pleno acesso às informações 
pessoais que lhe digam respeito, seja através de microfilmagem ou meio 
análogo;

CONSIDERANDO que as informações relativas à origem dos adotados, no 
mais das vezes, somente encontram-se disponíveis nos procedimentos rela-
tivos à destruição ou suspensão de poder familiar;

CONSIDERANDO que os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Fede-
ral encontram-se tecnologicamente aparelhados para armazenar e transmi-
tir informações em mídia magnética, permitindo que se instale um conjunto 
de dados com uma centralização estadual, nas corregedorias gerais de justi-
ça e nacional, no Conselho Nacional de Justiça - CNJ;

CONSIDERANDO que a implantação de um modelo informatizado de “Guia 
de Acolhimento” e de “Guia de Desligamento” permitirá um adequado con-
trole estatístico dos acolhimentos de crianças e adolescentes, assegurando 
uma base de informações comuns em todo o território nacional, servindo de 
suporte ao Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas implantado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça - CNJ;

RESOLVE:

Art. 1° Instituir a Guia Nacional de Acolhimento e a Guia Nacional de Desliga-
mento de Crianças e Adolescentes Acolhidos, conforme modelos que consti-
tuem os anexos I e II desta Instrução Normativa.

Parágrafo único: as guias a que alude esse artigo serão numeradas sequen-
cialmente em ordem que permita identificar o Estado, a comarca e a vara 
onde foi expedida.

Art. 2° As guias referidas no artigo anterior serão expedidas pela autoridade 
judiciária a quem a organização local atribuir a competência jurisdicional da 
Infância e da Juventude.

Parágrafo único: excepcionamente, para os casos de urgência e fazer cessar 
violência contra crianças e adolescentes, conforme § 2°, do artigo 101, da 
Lei Federal 8069/90, ou fora do expediente forense, a autoridade judiciária 
poderá permitir que o procedimento da guia de acolhimento se faça atra-
vés de terceiros, por ele autorizados, desde que mantenha referido controle 
quantitativo atualizado e que efetue a convalidação de reformulação da me-
dida de proteção aplicada, no prazo máximo de vinte e quatro horas da sua 
efetivação.
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V.  cadastro NacioNal de adolesceNtes 
      em coNFlito com a lei

1. Resolução nº 77/09 – CNJ – obriga aos juízes das varas da infância e ju-
ventude a pelo menos uma inspeção pessoal a cada mês.

O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições conferidas pela Constituição da República, especialmente o dispos-
to no inciso I, §4º, art. 103-B

CONSIDERANDO a prioridade das políticas de atendimento à infância e à ju-
ventude, preconizada pelo artigo 227 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO as normas referentes aos adolescentes contidas no Estatu-
to da Criança e do Adolescente, dentre as quais a obrigatoriedade de efetiva-
ção dos direitos referentes à vida, ao respeito e à dignidade, que consistem 
na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral e na proibição de 
tratamento desumano; 

CONSIDERANDO a peculiar condição do adolescente como pessoa em pro-
cesso de desenvolvimento;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade, prevista no artigo 95 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de fiscalização das entidades governamentais e 
não-governamentais de atendimento ao adolescente, elencadas no artigo 
90 da mesma norma, pelo Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a aprovação, na 73ª Sessão Plenária, realizada em 04 de 
novembro de 2008, da proposta nacional de promoção de medidas de pro-
teção à infância e à juventude e de reinserção social do adolescente em con-
flito com a lei;

RESOLVE:
Art. 1º Determinar aos juízes das varas da infância e da juven-
tude com competência para a matéria referente a adolescentes 
em conflito com a lei que realizem pessoalmente inspeção men-
sal nas entidades de atendimento sob sua responsabilidade e ado-
tem as providências necessárias para o seu adequado funcionamento. 
Parágrafo único. Igual procedimento deve ser adotado pelos juízes que atu-
am em outros juízos, inclusive juízo único, com competência concorrente 
para a matéria de adolescentes em conflito com a lei.

Art. 2º Das inspeções mensais deverá o juiz elaborar relatório sobre as con-
dições da entidade de atendimento, a ser enviado à Corregedoria-Geral de 

Art. 3° A autoridade judiciária deverá armazenar eletronicamente as guias 
expedidas, distinguindo os acolhimentos institucionais e os familiares, assim 
como daquelas crianças e adolescentes sobre as quais não se disponha de 
informação específica sobre sua origem.

Parágrafo único: Na hipótese da parte final deste artigo, a autoridade judici-
ária velará para que seja incluída fotografia recente e todos os dados e de-
mais características disponíveis, divulgando as informações entre os órgãos 
de Proteção das diversas esferas do Governo, na tentativa de identificação 
dos genitores.

Art. 4° As guias de acolhimento e desligamento, prevista nesta instrução, de-
verão ser obrigatóriamente preenchidas a partir de 01 de dezembro de 2009.

Art. 5° As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal 
designarão magistrados como coordenadores estaduais para implantação 
das guias previstas nesta instrução, com o objetivo de atualizar as informa-
ções no respectivo estado e articular, juntamente com o CNJ, a consolidação 
das informações no território nacional.

Art. 6° Cada Tribunal de Justiça instituirá registro permanente, em meio 
magnético, dos dados disponíveis atinentes às adoções e procedimentos 
de destituição ou suspensão do poder familiar, nos termos do artigo 47, § 
8°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei n° 
12.010/2009.

§ 1° Compete à Coorregedoria Geral de Justiça da cada Tribunal de Justiça, 
no âmbito de sua competência, consoante a respectiva Lei de Organização 
Judiciária, a designação do órgão responsável pela administração do registro 
referido no caput deste artigo.

§ 2° A vara competente encaminhará, em meio magnético, os dados ao ór-
gão responsável pela administração do registro no respectivo Estado, no 
prazo de trinta dias.

Art. 7° Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Ministro Gilson Dipp
Corregedor Nacional de Justiça
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formações, que deverá se ultimar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da 
publicação desta Resolução.

Art. 8º As Corregedorias-Gerais de Justiça e os juízes competentes encami-
nharão os dados por meio eletrônico ao cadastro nacional dos adolescentes 
em conflito com a lei. 

Art. 9º O Conselho Nacional de Justiça prestará o apoio técnico necessário 
aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para a inserção dos 
dados no cadastro nacional. 

Parágrafo único - Os Tribunais poderão manter os atuais sistemas de dados 
em utilização no respectivo Estado, ou substituí-los por outros que enten-
dam mais adequados, desde que assegurada a migração dos dados ao ca-
dastro nacional. 

Art. 10. Compete ao Comitê Gestor promover a implantação, o acompanha-
mento e o desenvolvimento do cadastro nacional de adolescentes em con-
flito com a lei e efetuar o detalhamento dos procedimentos para o cumpri-
mento desta resolução.

Art. 11. Os cadastros do sistema da infância e da juventude serão geridos e 
fiscalizados pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ministro Gilmar Mendes

2. Resolução Conjunta nº 01, de 29 de setembro de 2009 - CNJ.CNMP - 
Institucionaliza mecanismos de revisão periódica das prisões provisórias e 
definitivas, das medidas de segurança e das internações de adolescentes.

OS PRESIDENTES DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA E DO CONSELhO 
NACIONAL DO MINISTéRIO PúBLICO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO que os dados colhidos pelo Conselho Nacional de Justiça 
na execução dos mutirões carcerários indicam a necessidade de aperfeiçoa-
mento dos mecanismos de acompanhamento das prisões provisórias e de-
finitivas, das medidas de segurança e das internações de adolescentes em 
conflito com a lei;

CONSIDERANDO os dados colhidos durante o trabalho da Comissão Tem-
porária que trata do Sistema Carcerário, de Casas de Internação de Adoles-
centes em Conflito com a Lei e do Controle Externo da Atividade Policial, 
do Conselho Nacional do Ministério Público, que revelam a necessidade de 

Justiça do respectivo Tribunal até o dia 05 do mês seguinte, sem prejuízo 
das imediatas providências para que o seu funcionamento se dê na forma 
prevista em lei.

§1º Deverão constar no relatório indicado, em campo próprio, as seguintes 
informações:

I - a localização, a destinação, a natureza e a estrutura da entidade de aten-
dimento;

II - as informações relativas ao cumprimento das normas previstas no Estatu-
to da Criança e do Adolescente, em especial nos artigos 90 a 94;

III - os dados referentes à suficiência ou não de vagas e, em caso negativo, a 
especificação da defasagem;

IV - as medidas adotadas para o adequado funcionamento da entidade.

§2º O relatório deverá ser disponibilizado à Corregedoria Nacional de Justiça, 
quando solicitado.

§3º Constatada qualquer irregularidade na entidade de atendimento, o juiz 
tomará as providências necessárias para a apuração dos fatos e de eventual 
responsabilidade.

Art. 3º Os Tribunais de Justiça poderão expedir regulamentos suplementa-
res, considerando as peculiaridades locais.

Art. 4º Os respectivos Tribunais proporcionarão condições de segurança aos 
juízes no cumprimento do referido dever de visita às entidades de atendi-
mento.

Art. 5º Para auxiliar os juízes no controle da aplicação das medidas sócioedu-
cativas, o Conselho Nacional de Justiça implanta, neste ato, o cadastro nacio-
nal de adolescentes em conflito com a lei, que tem por finalidade consolidar 
dados de todas as comarcas das unidades da federação referentes aos envol-
vidos na prática de atos infracionais, estejam ou não em cumprimento das 
referidas medidas.

Art. 6º O cadastro nacional de adolescentes em conflito com a lei ficará hos-
pedado no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, assegurado o 
acesso exclusivamente aos órgãos por ele autorizados.

Art. 7º As Corregedorias dos Tribunais de Justiça funcionarão como adminis-
tradoras do sistema no respectivo Estado, e terão acesso integral aos dados, 
com a atribuição de cadastrar e liberar o acesso ao juiz competente de cada 
uma das varas das comarcas, bem como zelar pela correta inserção das in-
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e institucionais e a promoção de programas de reinserção social ao interno e 
ao egresso do sistema carcerário e sócioeducativo

Art. 4º. Ao final das revisões periódicas serão elaborados relatórios para enca-
minhamento à Corregedoria Nacional de Justiça e à Corregedoria Nacional 
do Ministério Público, nos quais constarão, além das medidas adotadas e da 
sua quantificação, propostas para o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho 
e do sistema de justiça criminal e da juventude

Art. 5º. A presente A presente resolução não prejudica a atuação integrada 
entre os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e os Tribu-
nais e Procuradorias do Ministério Público, na coordenação de mutirões car-
cerários e de medidas socioeducativas.

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

Brasilia, 29 de setembro de 2009.

Ministro Gilmar Mendes
Presidente do CNJ

Roberto Monteiro Gurgel Santos
Presidente do CNMP

3. Resolução nº 89, de 16 de setembro de 2009 - Institucionaliza os mu-
tirões carcerários como mecanismo de revisão periódica das prisões provi-
sórias e definitivas, das medidas de segurança e das internações de adoles-
centes.

O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições,

CONSIDERANDO que os dados colhidos pelo Conselho Nacional de Justiça nos 
mutirões carcerários indicam a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanis-
mos de acompanhamento das prisões provisórias e definitivas, das medidas 
de segurança e das internações de adolescentes em conflito com a lei;

CONSIDERANDO o compromisso do CNJ, em zelar pelo cumprimento dos 
princípios constitucionais da razoável duração do processo e da legalidade 
estrita da prisão.

R E S O L V E:

Art. 1º As varas de inquéritos, as varas com competência criminal e de exe-
cução penal desenvolverão trabalho de revisão das prisões provisórias e de-

estabelecerem-se, no âmbito do Ministério Publico, do Poder Judiciário e dos 
órgãos de Segurança Pública, controles mais efetivos e integrados da execu-
ção das medidas que importem em restrição da liberdade;

CONSIDERANDO o compromisso do CNJ e do CNMP em zelar pelo cumpri-
mento dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da 
legalidade estrita da prisão

CONSIDERANDO o decidido no processo n.º 20091000004675-7, na 90ª 
sessão, de 15/09/2009, do CNJ e no processo 984/2009-75, na 9ª sessão, de 
29/09/2009, do CNMP;

R E S O L V E M:

Art. 1º.As unidades do Poder Judiciário e do Ministério Público, com com-
petência em matéria criminal, infracional e de execução penal, implantarão 
mecanismos que permitam, com periodicidade mínima anual, a revisão da 
legalidade da manutenção das prisões provisórias e definitivas, das medidas 
de segurança e das internações de adolescentes em conflito com a lei.

§1º. Para dar cumprimento ao disposto no caput os Tribunais e as Procurado-
rias do Ministério Público poderão promover ações integradas, com a partici-
pação da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos órgãos 
de administração penitenciária e de segurança pública, das instituições de 
ensino e outras eventuais entidades com atuação correlata.

§2º. Para auxiliar o trabalho de revisão, os Tribunais e Procuradorias poderão 
criar grupos de trabalho compostos por juízes e membros do Ministério Pú-
blico, que terão competência e atribuição em todo o Estado ou região, e por 
servidores em número compatível com a quantidade de processos.

Art. 2º. A revisão consistirá, quanto à prisão provisória, na reavaliação de sua 
duração e dos requisitos que a ensejaram; quanto à prisão definitiva, no exa-
me quanto ao cabimento dos benefícios da Lei de Execução Penal e na iden-
tificação de eventuais penas extintas; e, quanto às medidas socioeducativas 
de internação, provisórias ou definitivas, na avaliação da necessidade da sua 
manutenção (art. 121, § 2º, da Lei 8069/90) e da possibilidade de progressão 
de regime.

Art. 3º. No curso dos trabalhos serão emitidos atestados de pena ou medida 
de internação a cumprir, serão avaliadas as condições dos estabelecimentos 
prisionais e de internação, promovendo-se medidas administrativas ou juris-
dicionais voltadas à correção de eventuais irregularidades, podendo, ainda, 
ser agregadas outras atividades, como a atualização dos serviços cartorários 
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O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso das atribui-
ções atribuídas pelo art. 103-B da Constituição Federal,

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas pelas autoridades que exercem 
o controle de entrada e saída de pessoas do território nacional, em especial 
com relação a crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO as diversas interpretações existentes a respeito da neces-
sidade ou não de autorização judicial para saída de crianças e adolescentes 
do território nacional pelos Juízos da Infância e da Juventude dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a insegurança causada aos usuários em decorrência da di-
versidade de requisitos e exigências;

CONSIDERANDO necessidade de uniformização na interpretação dos artigos 
83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO o que ficou decidido no Pedido de Providências 
200710000008644 e PP 200810000022323,

RESOLVE:

Art. 1º é dispensável a autorização judicial para que crianças e adolescentes 
viajem ao exterior: 

I - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que 
autorizados por ambos genitores, ou pelos responsáveis, por documento es-
crito e com firma reconhecida; 

II - com um dos genitores ou responsáveis, sendo nesta hipótese exigível a 
autorização do outro genitor, salvo mediante autorização judicial; 

III - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, quando esti-
verem retornando para a sua residência no exterior, desde que autorizadas 
por seus pais ou responsáveis, residentes no exterior, mediante documento 
autêntico. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela 
criança ou pelo adolescente deve ser entendido aquele que detiver a sua 
guarda, além do tutor. 

Art. 2º O documento de autorização mencionado no artigo anterior, além de 
ter firma reconhecida por autenticidade, deverá conter fotografia da criança 
ou adolescente e será elaborado em duas vias, sendo que uma deverá ser 

finitivas, das medidas de segurança e das internações de adolescentes em 
conflito com a lei, pelo menos uma vez por ano.

§ 1º A fim de dar cumprimento ao disposto no caput, os Tribunais promove-
rão ações integradas com o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem 
dos Advogados do Brasil, administração penitenciária, instituições de ensino 
e outras entidades com atuação correlata.

§ 2º Para auxiliar o trabalho de revisão, os tribunais poderão criar grupo de 
trabalho composto por juízes, que terão jurisdição em todo o Estado ou re-
gião, e por servidores em número compatível com a quantidade de proces-
sos.

Art. 2º A revisão consistirá, quanto à prisão provisória, na reavaliação de sua 
duração e dos requisitos que a ensejaram; e, quanto à prisão definitiva, do 
cabimento de benefícios da Lei de Execução Penal, colhendo a manifestação 
da defesa e do Ministério Público, nas hipóteses legais.

Art. 3º No curso dos trabalhos serão emitidos atestados de pena a cumprir 
e, ainda, poderão ser agregadas outras atividades, tais como atualização dos 
serviços cartorários e execução de programas de reinserção social ao interno 
e ao egresso do sistema carcerário.

Art. 4° Ao final dos trabalhos será elaborado relatório a ser encaminhado à 
Corregedoria-Geral de Justiça, no qual constará, dentre outras, propostas 
para aperfeiçoamento da unidade jurisdicional e do sistema de justiça cri-
minal.

Art. 5º A presente resolução não prejudica a atuação integrada entre o Con-
selho Nacional de Justiça e os Tribunais, na coordenação de mutirões carce-
rários.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ministro GILMAR MENDES

Vi. combate ao tráFico iNterNacioNal de criaNças e 
adolesceNtes

1. Resolução nº 74/09 – CNJ – modelo de documento autorizando a saída 
de crianças do país, com fotografia.
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I - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que 
autorizados por ambos genitores, ou pelos responsáveis, por documento es-
crito e com firma reconhecida;

II - com um dos genitores ou responsáveis, sendo nesta hipótese exigível 
a autorização do outro genitor, salvo comprovada impossibilidade material 
registrada perante autoridade policial;

III - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, quando esti-
verem retornando para a sua residência no exterior, desde que autorizadas 
por seus pais ou responsáveis, residentes no exterior, mediante documento 
autêntico.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela 
criança ou pelo adolescente deve ser entendido aquele que detiver a sua 
guarda, além do tutor.

Art. 2º O documento de autorização mencionado no artigo anterior, além de 
ter firma reconhecida, deverá conter fotografia da criança ou adolescente e 
será elaborado em duas vias, sendo que uma deverá ser retida pelo agente 
de fiscalização da Polícia Federal no momento do embarque, e a outra de-
verá permanecer com a criança ou adolescente, ou com o terceiro maior e 
capaz que o acompanhe na viagem.

Parágrafo único. O documento de autorização deverá conter prazo de valida-
de, a ser fixado pelos genitores ou responsáveis.

Art. 3º Ao documento de autorização a ser retido pela Polícia Federal deverá 
ser anexada cópia de documento de identificação da criança ou do adoles-
cente, ou do termo de guarda, ou de tutela.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Ministra Ellen Gracie - Presidente

Vii. PaterNidade resPoNsáVel

1. Provimento nº 12/2010 – disciplinando a forma de averiguar a paternida-
de; Expedição de certidões de nascimento nas maternidades – Projeto SERC.

O Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,

retida pelo agente de fiscalização da Polícia Federal no momento do embar-
que, e a outra deverá permanecer com a criança ou adolescente, ou com o 
terceiro maior e capaz que o acompanhe na viagem.

Parágrafo único. O documento de autorização deverá conter prazo de valida-
de, a ser fixado pelos genitores ou responsáveis. 

Art. 3º Ao documento de autorização a ser retido pela Polícia Federal deverá 
ser anexada cópia de documento de identificação da criança ou do adoles-
cente, ou do termo de guarda, ou de tutela. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando re-
vogadas as Resoluções nos 51, de 25 de março de 2008 e 55, de 13 de maio 
de 2008.

Ministro Gilmar Mendes
Presidente

2. Resolução Nº 51, de 25 de março de 2008 - Dispõe sobre a concessão de 
autorização de viagem para o exterior de crianças e adolescentes.

A PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso das atribuições 
atribuídas pelo art. 103-B da Constituição Federal,

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas pelas autoridades que exercem 
o controle de entrada e saída de pessoas do território nacional, em especial 
com relação a crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO as diversas interpretações existentes a respeito da neces-
sidade ou não de autorização judicial para saída de crianças e adolescentes 
do território nacional pelos Juízos da Infância e da Juventude dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a insegurança causada aos usuários em decorrência da di-
versidade de requisitos e exigências;

CONSIDERANDO necessidade de uniformização na interpretação dos artigos 
83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO o que ficou decidido no Pedido de Providências 
200710000008644,

RESOLVE:

Art. 1º é dispensável a autorização judicial para que crianças e adolescentes 
viajem ao exterior:
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Artigo 3º Recebida a informação, o juiz competente providenciará a notifi-
cação de cada mãe, para que compareça perante o ofício/secretaria judicial, 
munida de seu documento de identidade e, se possível, com a certidão de 
nascimento do filho, para que, querendo, informe os dados (nome e ende-
reço) do suposto pai, caso estes realmente não constem do registro de nas-
cimento. O aluno maior de idade será notificado pessoalmente (art. 4º da 
lei n. 8.560/1992 e art. 1614 do Código Civil);

§ 1º O procedimento, salvo determinação judicial em sentido diverso, correrá 
em segredo de justiça e deverá ser realizado de forma a preservar a dignida-
de dos envolvidos.

§ 2º Positivada a notificação do genitor, o expediente será registrado e for-
malmente autuado na distribuição forense do local em que tramita, onde ao 
final será arquivado.

Artigo 4º Caso atenda à notificação, compareça perante o ofício/secre-
taria judicial e forneça dados suficientes para o chamamento do geni-
tor, a mãe do menor ou o interessado (se maior de 18 anos e capaz) sairá 
intimada (o) da data da audiência designada para a manifestação do suposto 
genitor;

§ 1º A anuência da genitora do menor de idade é indispensável para que a 
averiguação seja iniciada. E se o reconhecido for maior de idade, seu consen-
timento é imprescindível.

§ 2º O procedimento não depende de advogado e a participação do Minis-
tério Público é facultativa.

§ 3º O reconhecimento de filho independe do estado civil dos genitores ou 
de eventual parentesco entre eles.

Artigo 5º Na própria audiência, após os interessados serem identificados por 
documento oficial com fotografia e ouvidos pelo Juiz, será lavrado e assina-
do o termo de reconhecimento espontâneo de paternidade.

§ 1º Inexistindo norma local em sentido diverso, faculta-se aos Tribunais 
atribuir aos Juízes Corregedores Permanentes dos Oficiais do Registro Civil 
das Pessoas Naturais, aos Juízes da Infância e da Juventude, aos Juízes dos 
Juizados Especiais Cíveis, aos Juízes dos Juizados Itinerantes e aos juízes de 
família a prestação de serviço de reconhecimento voluntário da paternidade.

§ 2º O reconhecimento da paternidade pelo pai relativamente incapaz in-
dependerá da assistência de seus pais ou tutor. O reconhecimento da pater-
nidade pelo absolutamente incapaz dependerá de decisão judicial, a qual 

CONSIDERANDO que durante as inspeções realizadas em inúmeras va-
ras judiciais e serviços extrajudiciais do País a Corregedoria Nacional 
de Justiça observou que o número de averiguações de paternidade 
(Lei n. 8.560/1992) é insignificante;

CONSIDERANDO que em resposta a solicitação desta Corregedo-
ria Nacional (Processo n. 0000072-65.2010.2.00.0000) o Ministério 
da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP – forneceu dados do Censo Escolar (Siste-
ma Educacenso) de 2009;

CONSIDERANDO que o Censo de 2009 identificou 4.869.363 (quatro mi-
lhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e três) alu-
nos para os quais não existe informação sobre o nome do pai, dos quais 
3.853.972 (três milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, novecentos e se-
tenta e dois) eram menores de 18 anos;

CONSIDERANDO que o Censo Escolar consigna campo para o preenchimen-
to do nome do pai do aluno, embora a informação não seja de preenchimen-
to obrigatório;

CONSIDERANDO os bons resultados obtidos pela Associação dos Registra-
dores das Pessoas Naturais - ARPEN – e pelos Tribunais de Justiça de Alagoas, 
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo, dentre outros, em trabalhos 
relativos à averiguação e ao reconhecimento de paternidade;

CONSIDERANDO que o reconhecimento da paternidade pode ser manifesta-
do expressa e diretamente perante o juiz (artigo 1º, IV, da Lei n.8.560/1992 e 
artigo 1609, IV, do Código Civil);

RESOLVE:

Artigo 1º Determinar que seja remetido, em forma que preserve o sigilo, para 
cada uma das 27 Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça, o CD com os 
nomes e endereços dos alunos que, naquela unidade da Federação, não pos-
suem paternidade estabelecida, segundo os dados do Censo escolar;

Artigo 2º Ao receber o CD, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, ou 
do DF, sempre preservando o nome e o endereço do aluno e de sua mãe, deverá 
abrir a mídia, observar o município de residência de cada aluno e que já consta 
do CD, encaminhar as informações ao Juiz competente para os procedimentos 
previstos nos artigos 1º, IV e 2º, ambos da Lei n. 8.560/1992, e tomar as medidas 
necessárias para que eventuais exames de DNA decorrentes das medidas adota-
das possam ser realizados com segurança e celeridade;
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que seja proposta ação de investigação de paternidade caso os elementos 
disponíveis sejam suficientes.

Parágrafo único: A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a 
quem tenha legítimo interesse de intentar a investigação, visando obter o 
pretendido reconhecimento da paternidade.

Artigo 9º No prazo de 60 dias, contados da publicação deste Provimento, as 
Corregedorias Gerais de cada um dos Tribunais de Justiça deverá informar à 
Corregedoria Nacional as providências tomadas para a execução deste pro-
vimento e o encaminhamento das informações aos juízes competentes.

Parágrafo único. Da ata de inspeção e/ou de correição de cada Corregedoria 
local deverá constar informação sobre o cumprimento das medidas previs-
tas no artigo 2º da Lei n. 8.560/1992 pelos registradores e pelos magistrados 
competentes para os atos.

Artigo 10º O presente provimento veicula regulamentação geral sobre o 
tema e não proíbe a edição ou a manutenção de normas locais capazes de 
adaptar as suas finalidades às peculiaridades de cada região.

Parágrafo único. As normas locais sobre o tema deverão ser informadas a 
esta Corregedoria Nacional.

Artigo 11º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Viii. recomeNdaçÕes da PresidêNcia do cNJ

1. Recomendação Nº 5  - Recomenda o estudo da viabilidade da criação de 
varas especializadas em direito de família, sucessões, infância e juventude, 
e de Câmaras ou Turmas com competência exclusiva ou preferencial sobre 
tais matérias 

A PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições, tendo em vista o decidido na sessão de 04 de julho de 2006 e a 
proposta do Instituto Brasileiro de Direito de Família, constante do Pedido 
de Providências nº 166, e

CONSIDERANDO que a crescente complexidade das matérias envolventes 
de direito de família e de sucessões estão a recomendar que os Tribunais 
de Justiça envidem esforços para implementação de varas especializadas 
correspondentes e, nesses Tribunais, Câmaras ou Turmas exclusivas ou com 
dedicação preferencial a essas matérias;

CONSIDERANDO a experiência bem sucedida de iniciativa desse jaez em Tri-

poderá ser proferida na esfera administrativa pelo próprio juiz que tomar a 
declaração do representante legal.

§ 3º O expediente, formado pelo termo de reconhecimento, cópia dos docu-
mentos apresentados pelos interessados e deliberação do Juiz elaborada de 
forma que sirva de mandado de averbação, será encaminhado ao serviço de 
registro civil em até cinco dias.

§ 4º Na hipótese de o registro de nascimento do reconhecido ter sido lavrado 
no Cartório de Registro Civil da mesma Comarca do Juízo que formalizou o 
reconhecimento da paternidade, será imediatamente determinada a averba-
ção da paternidade, independentemente do “cumpra-se” do Juízo Correge-
dor do serviço extrajudicial na decisão que serve de mandado, ressalvados 
os casos de dúvida do Oficial no cumprimento, os quais sempre deverão ser 
submetidos à análise e decisão da Corregedoria do Oficial destinatário da 
ordem de averbação.

§ 5º Nas hipóteses de o registro de nascimento do reconhecido ter sido la-
vrado no Cartório de Registro Civil de outra Comarca, do mesmo ou de outro 
Estado da Federação, a decisão que serve de mandado de averbação será 
remetida pelo Juízo responsável, por ofício, ao endereço fornecido pela Cor-
regedoria Geral de Justiça ao qual está vinculado o serviço extrajudicial des-
tinatário, para cumprimento.

§ 6º Em 05 (cinco) dias as Corregedorias Gerais de Justiça deverão fornecer à 
Corregedoria Nacional de Justiça o endereço que receberá os mandados de 
averbação. Os endereços permanecerão disponíveis no endereço eletrônico 
da Corregedoria Nacional.

§ 7º Os interessados deverão ser orientados a solicitar a certidão de nasci-
mento averbada ao Cartório de Registro Civil competente.

Artigo 6º Àquele que se declarar pobre, por não ter condição de arcar com 
as custas e emolumentos eventualmente devidos sem prejuízo do próprio 
sustento ou da família, será reconhecida a isenção.

Artigo 7º Caso não haja reconhecimento incondicionado, mas seja possível 
o reconhecimento consensual após a realização de exame de DNA admitido 
pelos envolvidos, o juízo tomará as providências necessárias para a realiza-
ção do exame, designando nova audiência quando necessário.

Artigo 8º Caso o suposto pai não atenda à notificação judicial, ou negue a 
paternidade que lhe é atribuída, o Juiz, a pedido da mãe ou do interessado 
capaz, remeterá o expediente para o representante do Ministério Público, 
ou da Defensoria Pública ou para serviço de assistência judiciária, a fim de 
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Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência civil e criminal para o 
processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 14); Considerando que 
Lei 11.340, de 09.08.2006, atribui ao poder público políticas que visem a ga-
rantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas 
e familiares e dispõe sobre medidas integradas de prevenção à violência do-
méstica e familiar contra a mulher, dentre as quais algumas de responsabili-
dade do Poder Judiciário (artigos 3º e 8º);Considerando, ainda, as conclusões 
e sugestões da “Jornada Lei Maria da Penha”, realizada, no dia 27 de novem-
bro de 2007, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres; Considerando, por fim, o po-
der de recomendar providências atribuído ao Conselho Nacional de Justiça 
pela Emenda Constitucional nº 45/2004, resolve:

RECOMENDAR aos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios que, em observância à legislação de regência, adotem as seguin-
tes medidas:

1. Criação e estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher, nas capitais e no interior, com a implementação de equipes 
multidisciplinares (art. 14 da Lei 11.340, de 09.08.2006);

2. Divulgação da Lei 11.340, de 09.08.2006, e  das providências administrati-
vas necessárias à mudança de competência e à garantia do direito de prefe-
rência do julgamento das causas decorrentes da prática de violência domés-
tica e familiar contra a mulher;

3. Constituição de Grupo Interinstitucional de Trabalhos para tratar de medi-
das integradas de prevenção, de responsabilidade do Judiciário, relaciona-
das no artigo 8º da Lei 11.340, de 09.08.2006, tendentes à implantação das 
políticas públicas que visam a coibir a violência doméstica e familiar contra 
a mulher e garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das rela-
ções domésticas e familiares (artigos 3º, parágrafo 1º, e 8º da Lei 11.340, de 
09.08.2006);

4. Inclusão, nas bases de dados oficiais, das estatísticas sobre violência do-
méstica e familiar contra a mulher (art. 38 da Lei 11.340, de 09.08.2006);

5. Promoção de cursos de capacitação multidisciplinar em direitos humanos/
violência de gênero e de divulgação da Lei 11.340, de 09.08.2006, voltados 
aos operadores de direito, preferencialmente magistrados;

6. Integração do Poder Judiciário aos demais serviços da rede de atendimen-
to à mulher.

bunais de Justiça, constituindo fator determinante na elevação da qualidade 
e quantidade das decisões;

CONSIDERANDO que essas matérias envolvem relações afetivas intensas, re-
comendando-se a especialização dos julgadores e a contribuição de outros 
profissionais, treinados para lidar com os dramas humanos;

CONSIDERANDO o predomínio das questões de família entre os judicialmen-
te assistidos, em todas as unidades federativas brasileiras;

RESOLVE:

RECOMENDAR aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal que 
estudem a conveniência, viabilidade e eventual implementação ou efetiva-
ção de varas especializadas em Família, Sucessões, Infância e Juventude e, no 
âmbito dos Tribunais, de Câmaras ou Turmas com competência exclusiva ou 
preferencial sobre as aludidas matérias.

Publique-se e encaminhe-se cópia desta recomendação a todos os Tribunais 
de Justiça.

Ministra Ellen Gracie - Presidente

2. Recomendação Nº 9 - Recomenda aos Tribunais de Justiça a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a adoção de 
outras medidas, previstas na Lei 11.340, de 09.08.2006, tendentes à imple-
mentação das políticas públicas, que visem a garantir os direitos humanos 
das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. 

A Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições e

Considerando que a Constituição Federal impõe ao Estado o dever de asse-
gurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, pa-
rágrafo 8º, da Constituição Federal);

Considerando os termos da Lei 11.340, de 09.08.2006, que cria mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 
§ 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; 
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execu-
ção Penal; e dá outras providências;

Considerando que a mencionada Lei 11.340, de 09.08.2006, prevê a possi-
bilidade de criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 



                                                                                                                   Políticas voltadas para crianças e adolescentes promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ52        Políticas voltadas para crianças e adolescentes promovidas pelo Conselho Nacional de Ju
st

iç
a 

- C
N

J

53

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no 
8.069, de 13 de julho de 1990), em seu artigo 28, § 1o e 100, parágrafo único, 
inciso XII, assegura à criança e ao adolescente o direito de terem sua opinião 
devidamente considerada e de serem previamente ouvidos por equipe in-
terprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de com-
preensão sobre as implicações da medida;

CONSIDERANDO a necessidade de se viabilizar a produção de provas teste-
munhais de maior confiabilidade e qualidade nas ações penais, bem como 
de identificar os casos de síndrome da alienação parental e outras questões 
de complexa apuração nos processos inerentes à dinâmica familiar, especial-
mente no âmbito forense;

CONSIDERANDO que ao mesmo tempo em que se faz necessária a busca da 
verdade e a responsabilização do agressor – deve o sistema de justiça preser-
var a criança e o adolescente, quer tenha sido vítima ou testemunha da violên-
cia, dada a natural dificuldade para expressar de forma clara os fatos ocorridos;

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
em sua 116ª Sessão Ordinária, realizada em 9 de novembro de 2010, no jul-
gamento do ATO no 00006060-67.2010.2.00.0000,

RESOLVE:

RECOMENDAR aos tribunais:

I – a implantação de sistema de depoimento vídeogravado para as crianças 
e os adolescentes, o qual deverá ser realizado em ambiente separado da sala 
de audiências, com a participação de profissional especializado para atuar 
nessa prática;

a) os sistemas de vídeogravação deverão preferencialmente ser assegurados 
com a instalação de equipamentos eletrônicos, tela de imagem, painel re-
moto de controle, mesa de gravação em CD e DVD para registro de áudio 
e imagem, cabeamento, controle manual para zoom, ar-condicionado para 
manutenção dos equipamentos eletrônicos e apoio técnico qualificado para 
uso dos equipamentos tecnológicos instalados nas salas de audiência e de 
depoimento especial;

b) o ambiente deverá ser adequado ao depoimento da criança e do ado-
lescente assegurando-lhes segurança, privacidade, conforto e condições de 
acolhimento.

II – os participantes de escuta judicial deverão ser especificamente capacita-
dos para o emprego da técnica do depoimento especial, usando os princí-
pios básicos da entrevista cognitiva.

Publique-se e encaminhe-se cópia desta Recomendação a todos os Tribunais 
de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Ministra Ellen Gracie - Presidente

3. Recomendação Nº 17 - Recomenda aos Tribunais de Justiça a promoção 
de campanhas e mutirões que visem ao registro civil de nascimento

O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições, e 

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n. 45/2004 atribuiu ao Conse-
lho Nacional de Justiça o poder de recomendar providências; e

CONSIDERANDO a decisão exarada durante a 68ª Sessão Plenária, nos autos 
do Pedido de Providências n. 200810000017182,

RESOLVE: 

RECOMENDAR aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios que promovam junto às Varas com competência registral, campa-
nhas e mutirões que visem ao registro civil de todas as crianças nascidas em 
seus Estados e a efetividade na fiscalização da gratuidade dos registros de 
nascimento, podendo para tanto realizar parcerias com as secretarias muni-
cipais, sociedade, organizações não-governamentais e associações de notá-
rios e registradores.

Ministro Gilmar Mendes - Presidente

4. Recomendação nº 33 - Recomenda aos tribunais a criação de serviços 
especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemu-
nhas de violência nos processos judiciais. Depoimento Especial. (Publicada 
no DJ-e nº 215/2010, em 25/11/2010, pág. 33-34)

Recomenda aos tribunais a criação de serviços especializados para escuta de 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos 
judiciais. Depoimento Especial.

O PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE JuSTIÇA, no uso de suas atri-
buições constitucionais e regimentais, e;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 227, impõe aos 
Poderes Públicos o dever de assegurar os direitos da criança e do adolescen-
te com prioridade absoluta sobre os demais;

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Crian-
ça, em seu artigo 12, assegura à criança e ao adolescente o direito de serem 
ouvidos em todo processo judicial que possa afetar seu interesse;
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O  PRESIDENTE  DO  CONSELhO  NACIONAL  DOS  DIREITOS  DA CRIANÇA  
E  DO  ADOLESCENTE  -  CONANDA,  NO  uSO  DAS  ATRIBuIÇÕES  LEGAIS 
ESTABELECIDAS NA LEI N.º 8.242, DE 12 DE OuTuBRO DE 1991 E NO 
DECRETO N° 5.089 DE 20 DE MAIO DE 2004, EM CuMPRIMENTO AO QuE 
ESTABELECEM O ART. 227 CAPuT E §7º DA CONSTITuIÇãO FEDERAL   E   
OS   ARTIGOS   88,   INCISOS   II   E   III,   90,   PARÁGRAFO   úNICO,   91,   139,   
260,   §2º   E   261, PARÁGRAFO   úNICO,   DO ESTATuTO   DA CRIANÇA   E   
DO ADOLESCENTE   - LEI FEDERAL   Nº   8.069/90,   E   A DELIBERAÇãO DO 
CONANDA, NA ASSEMBLéIA ORDINÁRIA N.º 137,   REALIZADA NOS DIAS 
08   E 09 DE MARÇO   DE   2006,   RESOLVE   APROVAR   OS   SEGuINTES   
PARÂMETROS  PARA  A  INSTITuCIONALIZAÇãO  E FORTALECIMENTO DO 
SISTEMA DE GARANTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

CAPÍTuLO I - DA CONFIGuRAÇãO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art.  1º O  Sistema  de Garantia  dos Direitos  da Criança  e  do Adolescente  
constitui-se  na articulação  e  integração  das  instâncias  públicas  governa-
mentais  e  da  sociedade  civil,   na aplicação de  instrumentos normativos 
e no  funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para 
a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal.

§ 1º Esse Sistema articular-se-á com  todos os  sistemas nacionais de opera-
cionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, edu-
cação, assistência social, trabalho, segurança  pública,  planejamento,  orça-
mentária,  relações  exteriores  e  promoção  da igualdade e valorização da 
diversidade.

§  2º  Igualmente,  articular-se-á,  na  forma  das  normas  nacionais  e  inter-
nacionais,  com  os sistemas congêneres de promoção, defesa e controle da 
efetivação dos direitos humanos, denível  interamericano  e  internacional,   
buscando  assistência  técnico-financeira  e  respaldo político, junto às agên-
cias e organismos que desenvolvem seus programas no país.

III – o acolhimento deve contemplar o esclarecimento à criança ou adoles-
cente a respeito do motivo e efeito de sua participação no depoimento es-
pecial, com ênfase à sua condição de sujeito em desenvolvimento e do con-
seqüente direito de proteção, preferencialmente com o emprego de cartilha 
previamente preparada para esta finalidade.

IV – os serviços técnicos do sistema de justiça devem estar aptos a promo-
ver o apoio, orientação e encaminhamento de assistência à saúde física e 
emocional da vítima ou testemunha e seus familiares, quando necessários, 
durante e após o procedimento judicial.

V – devem ser tomadas medidas de controle de tramitação processual que 
promovam a garantia do princípio da atualidade, garantindo a diminuição 
do tempo entre o conhecimento do fato investigado e a audiência de depoi-
mento especial.

Publique-se e encaminhe-se cópia desta recomendação aos Tribunais de 
Justiça dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios.

Ministro Cezar Peluso
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CAPÍTuLO II - DOS INSTRuMENTOS NORMATIVOS DE GARANTIA DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art.  4º  Consideram-se  instrumentos  normativos  de  promoção,  defesa  e  
controle  da efetivação  dos  direitos  humanos  da  criança  e  do  adolescente,  
para  os  efeitos  desta Resolução:

I - Constituição Federal, com destaque para os artigos, 5º, 6º, 7º, 24 - XV, 226, 
204, 227 e 228;

II - Tratados internacionais e interamericanos, referentes à promoção 
e proteção de direitos humanos, ratificados pelo Brasil, enquanto nor-
mas constitucionais, nos   termos da Emenda nº 45 da Constituição Fe-
deral, com especial atenção para a Convenção sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente;

III - Normas internacionais não-convencionais, aprovadas como Resoluções 
da Assembléia Geral das Nações unidas, a respeito da matéria;

IV - Lei Federal nº 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente), de 13 de 
julho de 1990;

V - Leis federais, estaduais e municipais de proteção da infância e da adoles-
cência;

VI  -  Leis  orgânicas  referentes  a  determinadas  políticas  sociais,  especial-
mente  as  da assistência social, da educação e da saúde;

VII - Decretos que regulamentem as leis indicadas;

VIII  -  Instruções  normativas  dos  Tribunais  de  Contas  e  de  outros  órgãos  
de  controle  e fiscalização (Receita Federal, por exemplo);

IX   -   Resoluções   e   outros   atos   normativos   dos   conselhos   dos   direi-
tos  da  criança  e  do adolescente, nos três níveis de governo, que estabe-
leçam principalmente parâmetros, como normas   operacionais   básicas,   
para  regular  o  funcionamento  do  Sistema  e  para especificamente  for-
mular  a  política  de  promoção  dos  direitos  humanos  da  criança  e  do 
adolescente, controlando as ações públicas decorrentes; e

X - Resoluções e outros atos normativos dos conselhos setoriais nos três 
níveis de governo, que   estabeleçam   principalmente   parâmetros,   como   
normas  operacionais  básicas,  para regular o funcionamento dos seus res-
pectivos sistemas.

Art.  2º  Compete  ao  Sistema  de  Garantia  dos  Direitos  da  Criança  e  do  
Adolescente promover,   defender   e   controlar   a   efetivação   dos   direitos   
civis,  políticos,  econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua in-
tegralidade, em favor de todas as crianças e adolescentes,  de modo  que  se-
jam  reconhecidos  e  respeitados  como  sujeitos  de  direitos  e pessoas  em  
condição  peculiar  de  desenvolvimento;  colocando-os  a  salvo  de  ameaças  
e violações  a  quaisquer  de  seus  direitos,  além  de  garantir  a  apuração  e  
reparação  dessas ameaças e violações. 

§ 1º O Sistema procurará enfrentar os atuais níveis de desigualda-
des e   iniqüidades, que se manifestam   nas   discriminações,   explora-
ções   e   violências,   baseadas   em  razões   de  classe social,   gênero,   raça/
etnia,   orientação   sexual,   deficiência   e   localidade   geográfica,   que 
dificultam  significativamente  a   realização  plena  dos  direitos   humanos  
de  crianças   e adolescentes,   consagrados  nos   instrumentos  normativos   
nacionais  e  internacionais, próprios.

§ 2º Este Sistema fomentará a integração do princípio do interesse superior 
da criança e do adolescente  nos  processos  de  elaboração  e  execução  de  
atos  legislativos,  políticas, programas e ações públicas, bem como nas deci-
sões judiciais e administrativas que afetem crianças e adolescentes.

§   3º   Este   Sistema   promoverá   estudos   e   pesquisas,   processos   de   
formação   de   recursos humanos dirigidos aos operadores dele pró-
prio, assim como a mobilização do público em geral   sobre   a   efetiva-
ção  do  princípio  da  prevalência  do melhor  interesse  da  criança  e  do 
adolescente.

§ 4º O Sistema procurará assegurar que as opiniões das crianças e dos ado-
lescentes sejam levadas em devida consideração, em todos os processos que 
lhes digam respeito.

Art. 3º A garantia dos direitos de crianças e adolescentes se fará através das 
seguintes linhas estratégicas:

I - efetivação dos instrumentos normativos próprios, especialmente da Cons-
tituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente;

II - implementação e fortalecimento das instâncias públicas responsáveis por 
esse fim; e

III- facilitação do acesso aos mecanismos de garantia de direitos, definidos 
em lei.
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Parágrafo único. Igualmente, situa-se neste eixo, a atuação das entidades 
sociais de defesa de direitos humanos,   incumbidas de prestar proteção   
jurídico-social, nos  termos do artigo 87, V do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente.

Art. 8º Para os fins previstos no art. 7º, é assegurado o acesso à justiça de 
toda criança ou adolescente,  na  forma  das  normas  processuais,  através  
de  qualquer  dos  órgãos  do  Poder Judiciário, do Ministério Publico e da De-
fensoria Pública.§ 1º Será prestada assessoria jurídica e assistência judiciária 
gratuita a todas as crianças ou adolescentes  e  suas  famílias,  que  necessi-
tarem,  preferencialmente  através  de  defensores públicos, na forma da Lei 
Complementar de Organização da Defensoria Pública.

§ 2º A não garantia de acesso à Defensoria Pública deverá implicar em san-
ções judiciais e administrativas   cabíveis,   a   serem  aplicadas   quando   da   
constatação  dessa  situação  de violação de direitos humanos. 

 
Art.  9º O  Poder  Judiciário,  o Ministério  Público,  as Defensorias  Públicas  
e  a  Segurança Pública deverão  ser  instados no  sentido da  exclusividade,  
especialização  e  regionalização dos seus órgãos e de suas ações, garantindo 
a criação, implementação e fortalecimento de:

I - Varas da Infância e da Juventude, específicas, em todas as co-
marcas que correspondam a municípios de grande e médio por-
te ou outra proporcionalidade por número de habitantes, 
dotando-as de infra-estruturas e prevendo para elas regime de plantão;

II - Equipes Interprofissionais, vinculadas a essas Varas e mantidas com recur-
sos do Poder Judiciário, nos termos do Estatuto citado;

III  - Varas Criminais, especializadas no processamento e  julgamento de cri-
mes praticados contra   crianças   e   adolescentes,   em  todas   as   comarcas 
da Capital   e nas   cidades de grande porte   e   em   outras   cidades   onde   
indicadores  apontem  essa  necessidade,  priorizando  o processamento  e  
julgamento  nos  Tribunais  do  Júri  dos  processos  que  tenham  crianças  e 
adolescentes como vítimas de crimes contra a vida;

IV - Promotorias da Infância e Juventude especializadas, em todas as comar-
cas na forma do inciso III;

V - Centros de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e Juventude;

VI  -  Núcleos  Especializados  de  Defensores  Públicos,  para  a  imprescindível  
defesa técnico-jurídica de crianças e adolescentes que dela necessitem; e

CAPÍTuLO III - DAS INSTÂNCIAS PúBLICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS hu-
MANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 5º Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, que integram 
esse Sistema, deverão exercer suas funções, em rede, a partir de três eixos 
estratégicos de ação:

I - defesa dos direitos humanos;II - promoção dos direitos humanos; e

III - controle da efetivação dos direitos humanos. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos  e  as organizações da  sociedade  civil 
que  integram o Sistema podem exercer funções em mais de um eixo.

CAPÍTuLO IV - DA DEFESA DOS DIREITOS huMANOS

Art. 6º O eixo da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes 
caracteriza-se pela garantia  do  acesso  à  justiça,  ou  seja,  pelo  recurso  às  
instâncias  públicas  e mecanismos jurídicos  de  proteção  legal  dos  direitos  
humanos,  gerais  e  especiais,  da  infância  e  da adolescência, para assegurar 
a impositividade deles e sua exigibilidade, em concreto.

Art. 7º Neste eixo, situa-se a atuação dos seguintes órgãos públicos:

I  -  judiciais,  especialmente  as  varas  da  infância  e  da  juventude  e  suas  
equipes multiprofissionais,  as  varas  criminais  especializadas,  os  tribunais  
do  júri,  as  comissões judiciais de adoção, os tribunais de justiça, as correge-
dorias gerais de Justiça;

II   -   público-ministeriais,   especialmente   as   promotorias   de   justiça,   os   
centros  de  apoio operacional, as procuradorias de justiça, as procuradorias 
gerais de justiça, as corregedorias gerais do Ministério Publico;

III - defensorias públicas, serviços de assessoramento jurídico e assistência 
judiciária;

IV - advocacia geral da união e as procuradorias gerais dos estados

V - polícia civil judiciária, inclusive a polícia técnica;

VI - polícia militar;

VII - conselhos tutelares; e

VIII - ouvidorias.
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§   1º   Essa   política   especializada   de   promoção da   efetivação   dos   di-
reitos   humanos   de crianças   e   adolescentes   desenvolve-se,   estrategi-
camente,   de   maneira   transversal   e intersetorial,   articulando   todas   as  
políticas   públicas   (infra-estruturantes,   institucionais, econômicas e so-
ciais) e integrando suas ações, em favor da garantia integral dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

§   2º   No   desenvolvimento   dessa   política   deverão   ser   considerados   e   
respeitados  os princípios fundamentais enumerados no artigo 2º e seus pa-
rágrafos desta Resolução.

§ 3º O desenvolvimento dessa política implica:

I - na satisfação das necessidades básicas de crianças e adolescentes pelas 
políticas públicas, como  garantia  de  direitos  humanos  e  ao  mesmo  tem-
po  como  um  dever  do  Estado,  da família e da sociedade;

II - na participação da população, através suas organizações representativas, 
na formulação e no controle das políticas públicas;

III  -  na  descentralização  política  e  administrativa,  cabendo  a  coordenação  
das  políticas  e edição das normas gerais à esfera  federal e a coordenação e 
a execução dessas políticas e dos respectivos programas às esferas estadual, 
Distrital e municipal, bem como às entidades sociais; e

IV  -  no  controle  social  e  institucional  (interno  e  externo)  da  sua  imple-
mentação  e operacionalização.

Art.  15  A  política  de  atendimento  dos  direitos  humanos  de  crianças  e  
adolescentes operacionaliza-se através de três tipos de programas, serviços 
e ações públicas:

I  -  serviços e programas das políticas públicas, especialmente das políticas  
sociais, afetos aos fins da política de atendimento dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes;

II - serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos 
humanos; e

III - serviços e programas de execução de medidas socioeducativas e asse-
melhadas.

VIII - Delegacias de Polícia Especializadas, tanto na apuração de ato infracio-
nal atribuído a adolescente,   quanto  na   apuração  de   delitos   praticados   
contra  crianças  e  adolescentes  em todos os municípios de grande e médio 
porte.

Art. 10º Os conselhos tutelares são órgãos contenciosos não-jurisdicionais, 
encarregados de “zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do ado-
lescente”, particularmente através da  aplicação  de  medidas  especiais  de  
proteção   a   crianças   e   adolescentes   com   direitos ameaçados ou viola-
dos e através da aplicação de medidas especiais a pais ou responsáveis 
(art. 136, I e II da Lei 8.069/1990). Parágrafo  único.  Os  conselhos  tutelares  
não  são  entidades,  programas  ou  serviços  de proteção, previstos nos arts. 
87,  inciso III a V, 90 e 118, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11 As atribuições dos conselhos  tutelares estão previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, não podendo  ser  instituídas novas  atribuições  
em Regimento   Interno ou   em atos administrativos semelhante de quais-
quer outras autoridades. 

Parágrafo  único.  é  vedado  ao  Conselho  Tutelar  aplicar  e  ou  executar  as  
medidas socioeducativas, previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Art.   12 Somente   os   conselhos   tutelares   têm   competência   para   apu-
rar   os   atos   infracionais praticados por crianças, aplicando-lhes medi-
das especificas de proteção, previstas em lei, a serem cumpridas me-
diante   requisições do conselho.   (artigo 98, 101,105 e 136,   III, “b” da 
Lei 8.069/1990). 

Art. 13 Os conselhos  tutelares deverão acompanhar os atos de apuração de 
ato  infracional praticado por adolescente, quando houver  fundada suspeita 
da ocorrência de algum abuso de  poder  ou  violação  de  direitos  do  ado-
lescente,  no  sentido  de  providenciar  as medidas específicas de proteção 
de direitos humanos, prevista em lei e cabível.

CAPÍTuLO V - DA PROMOCAO DOS DIREITOS huMANOS

Art. 14 O  eixo  estratégico da promoção dos direitos humanos de  crianças  
e  adolescentes operacionaliza-se  através do desenvolvimento da  “política 
de  atendimento dos direitos da criança e do adolescente”, prevista no artigo 
86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que integra o âmbito maior da 
política de promoção e proteção dos direitos humanos. 
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SuBSEÇãO  III  -  DOS  PROGRAMAS  DE  EXECuÇãO  DE  MEDIDAS SOCIOE-
DuCATIVAS E ASSEMELhADAS

Art.   19   Os   programas   de   execução   de   medidas   socioeducativas   são   
destinados  ao atendimento  dos  adolescentes  autores  de  ato  infracional,  
em  cumprimento  de  medida judicial  socioeducativa,  aplicada  na  forma  
da  lei,  em  decorrência  de  procedimento apuratório,  onde  se  assegure  o  
respeito  estrito  ao  princípio  constitucional  do  devido processo legal.

§ 1º Os programas de   execução de medidas   socioeducativas para   ado-
lescentes   autores de ato   infracional   obedecerão   aos   parâmetros   e   re-
comendações   estabelecidos   pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - Conanda e, complementarmente, pelos 
demais conselhos dos direitos, em nível Estadual, Distrital e Municipal. 

§  2º Estes  programas  se  estruturam  e  organizam,  sob  forma  de  um  Siste-
ma Nacional  de Atendimento  Socioeducativo  -  SINASE  em  cumprimento  
dos  seguintes  princípios norteadores:

I  - prevalência do conteúdo educativo sobre os sancionatórios e meramen-
te de contenção, no atendimento socioeducativo;

II  -  ordenação  do  atendimento  socioeducativo  e  da  sua  gestão,  a  partir  
do  projeto político-pedagógico;

III  -  construção,  monitoramento  e  avaliação  do  atendimento  socioeduca-
tivo,  com  a participação proativa dos adolescentes socioeducandos;

IV  -  exemplaridade,  presença  educativa  e  respeito  à  singularidade  do  
adolescente socioeducando, como condições necessárias no atendimento 
socioeducativo;

V - disciplina como meio para a realização do processo socioeducativo;

VI  -  exigência  e  compreensão  enquanto  elementos  primordiais  de  reco-
nhecimento  e respeito ao adolescente durante o processo socioeducativo; 

VII - dinâmica institucional favorecendo a horizontalidade na socialização 
das informações e dos saberes entre equipe multiprofissional (técnicos e 
educadores);

VIII  -  organização  espacial  e  funcional  dos  programas  de  atendimento  
sócio-educativo como  sinônimo  de  condições  de  vida  e  de  possibilidades  
de  desenvolvimento  pessoal  e social para o adolescente;

SEÇãO I - DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 
DOS DIREITOS huMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

SuBSEÇãO I – DOS PROGRAMAS EM GERAL DAS POLÍTICAS PúBLICAS 
 
Art.   16  As   políticas   públicas,   especialmente  as   políticas   sociais,   asse-
gurarão  o  acesso  de todas  as  crianças  e  todos  os  adolescentes  a  seus  
serviços,  especialmente  as  crianças  e  os adolescentes  com  seus  direitos  
violados  ou  em  conflito  com  a  lei,  quando  afetos  às finalidades da po-
lítica de  atendimento dos direitos humanos da  criança  e do  adolescente, 
obedecidos  aos  princípios  fundamentais  elencados  nos  parágrafos  do  
artigo  2º  desta Resolução.

SuBSEÇãO II - DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE EXECuÇãO DE ME-
DIDAS DE PROTEÇãO DE DIREITOS huMANOSArt. 17 Os serviços e 
programas de execução de medidas específicas de proteção de di-
reitos humanos têm caráter de atendimento inicial, integrado e emer-
gencial, desenvolvendo ações que visem prevenir a ocorrência de ame-
aças e violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes   e   
atender  às  vítimas  imediatamente  após  a  ocorrência  dessas  ameaças  e 
violações. 

§  1º  Esses  programas  e  serviços  ficam  à  disposição  dos  órgãos  com-
petentes  do  Poder Judiciário  e dos  conselhos  tutelares, para  a  execução 
de medidas  específicas de proteção, previstas no Estatuto da Criança  e do 
Adolescente; podendo,  todavia  receber diretamentecrianças e adolescen-
tes, em caráter excepcional e de urgência, sem previa determinação da au-
toridade competente, fazendo, porém a devida comunicação do fato a essa 
autoridade, até o segundo dia útil imediato, na forma da lei citada.

§ 2º Os programas e serviços de execução de medidas específicas de 
proteção de direitos humanos   obedecerão   aos   parâmetros   e   reco-
mendações   estabelecidos   pelo   Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - Conanda e, complementarmente, pelos 
demais  conselhos dos direitos,  em nível  estadual, Distrital  e municipal  e 
pelos  conselhos setoriais competentes.

§ 3º Estes programas  se estruturam e organizam  sob a  forma de um Sistema 
Nacional de Proteção  de  Direitos  humanos  de  Crianças  e  Adolescentes,  
regulado   por   normas operacionais básicas específicas, a serem editadas 
pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda.

Art. 18 Consideram-se como programas e serviços de execução de medidas 
de proteção de direitos humanos aqueles previstos na legislação vigente a 
respeito da matéria.
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Art. 22 Na união, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios haverá 
um Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, respectivamen-
te, composto por igual número de representantes do governo e da socie-
dade civil organizada, garantindo a ampla participação da população, por 
suas organizações representativas, no processo de formulação e controle 
da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  ao  adolescente,  dos  
seus  programas, serviços e ações.

Parágrafo único. A composição desses conselhos e a nomeação de seus 
membros devem ser  estabelecidas  de  acordo  com  as  Resoluções  105  e  
106  do  Conanda,  inclusive  as recomendações, contendo procedimentos 
que ofereçam  todas as garantias necessárias para assegurar  a  representa-
ção  pluralista  de  todos  os  segmentos  da  sociedade,  envolvidos  de algu-
ma  forma  na  promoção  e  proteção  de  direitos  humanos,  particularmente  
através  de representações  de  organizações  da  sociedade  civil  governa-
mentais,  sindicatos,  entidades sociais  de  atendimento  a  crianças  e  ado-
lescentes,  organizações  profissionais  interessadas, entidades  representati-
vas  do  pensamento  científico,  religioso  e  filosófico  e  outros  nessalinha.

Art. 23 Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente deverão acom-
panhar, avaliar e monitorar as ações públicas de promoção e defesa de direi-
tos de crianças e adolescentes, deliberando previamente a respeito, através 
de normas, recomendações, orientações. 

§ 1º As deliberações dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, 
no âmbito de suas  atribuições  e  competências,  vinculam  as  ações  gover-
namentais  e  da  sociedade  civil organizada,  em  respeito  aos  princípios  
constitucionais  da  participação  popular,  da prioridade absoluta do aten-
dimento à criança e ao adolescente e da prevalência do interesse superior 
da criança e do adolescente, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal 
Federal.

§   2º   Constatado,   através   dos   mecanismos   de   controle,   o   descumpri-
mento   de   suas deliberações,   os   conselhos   dos   direitos   da   criança   e   
do   adolescente   representarão   aoMinistério   Publico   para   as   providen-
cias   cabíveis   e   aos   demais   órgãos   e   entidades legitimados no artigo 
210 da Lei nº 8.069/90 para demandar em Juízo por meio do ingresso 
de ação mandamental ou ação civil pública.

CAPÍTuLO  VII  -  DOS  MECANISMOS  ESTRATéGICOS  DE  PROMOÇãO, DEFE-
SA E CONTROLE DA EFETIVAÇãO DE DIREITOS huMANOS

Art. 24 Para promover e defender os direitos de crianças e adolescentes, 
quando ameaçados e violados e controlar as ações públicas decorrentes, o 

IX  -  respeito  à  diversidade  étnica/racial,  de  gênero,  orientação  sexual  e  
localização geográfica como eixo do processo socioeducativo; e 

X - participação proativa da família e da comunidade no processo socioedu-
cativo. 

§ 3º Os programas de execução de medidas socioeducativas devem ofere-
cer condições que garantam o acesso dos adolescentes socioeducandos às 
oportunidades de superação de sua situação de conflito com a lei. 

Art. 20 Consideram-se como programas socioeducativos, na forma do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, os seguintes programas, taxativamente:

I - programas socioeducativos em meio aberto

a) prestação de serviço à comunidade; e

b) liberdade assistida.

II - programas socioeducativos com privação de liberdade

a) semiliberdade; e

b) internação.

Parágrafo único.   Integram   também o Sistema Nacional Socioeducativo   
- SINASE,   como auxiliares   dos   programas   socioeducativos,   os   progra-
mas  acautelatórios  de  atendimento inicial (arts. 175 e 185 da lei federal nº 
8069/90), os programas de internação provisória (art 108 e 183 da lei citada) 
e os programas de apoio e assistência aos egressos.

CAPÍTuLO VI - DO CONTROLE DA EFETIVAÇãO DOS DIREITOS huMANOS

Art.  21  O  controle  das  ações  públicas  de  promoção  e  defesa  dos  direitos  
humanos  da criança e do adolescente se fará através das instâncias públicas 
colegiadas próprias, onde se assegure a paridade da participação de órgãos 
governamentais e de entidades  sociais,  tais como:

I - conselhos dos direitos de crianças e adolescentes;

II - conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas; e

III - os órgãos e os poderes de controle  interno e externo definidos nos arti-
gos 70, 71, 72, 73, 74 e 75 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O controle social é exercido soberanamente pela socie-
dade civil, através das suas organizações e articulações representativas. 
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Art. 26 Nos níveis estadual, distrital e municipal, as entidades públicas  res-
ponsáveis pela política  de  atendimento  dos  direitos  de  crianças  e  ado-
lescentes   e   por   esses   serviços, programas   e   ações   especiais   deverão   
funcionar  nessa  linha,  em  seu  respectivo  nível  de competência  e  deverão  
ter  estrutura  e  organização  próprias,  respeitada  a  autonomia  da política  
de  atendimento  de  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  na  forma  do 
Estatuto  da Criança  e  do  Adolescente,  ficando,  além  do mais,  responsá-
veis  pela  execução  dos  seus programas, serviços e ações e a manutenção 
das unidades respectivas. 

§ 1º Cada Estado, município e o Distrito Federal vincularão essas suas en-
tidades públicas responsáveis   pela   política   de   atendimento   de   di-
reitos   da   criança   e   do   adolescente   à Secretaria   ou   órgão   congêne-
re  que  julgar  conveniente,  estabelecendo-se  porém expressamente que 
elas se incorporam ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e que deverão  ser  considerados  interlocutores para o Conse-
lho Nacional dos Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  Conanda  e  para  
o   órgão   federal   responsável, previsto no artigo anterior, principalmente 
para efeito de apoio técnico e financeiro.

§ 2º O órgão federal previsto no artigo anterior deverá assegurar que os es-
tados, o Distrito Federal e os municípios estejam conscientes de suas obri-
gações em relação à efetivação das normas   de   proteção   à   criança   e   à   
juventude,  especialmente  do  Estatuto  da Criança  e  do Adolescente e da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, da Constituição Federal e de que 
os direitos previstos nessas normas  legais  têm que ser  implementados em  
todos os níveis, em  regime  de  prioridade  absoluta,  por meio  de  legisla-
ções,  políticas  e  demais medidas apropriadas. 

Art. 27 A união, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, 
em regime de colaboração, os sistemas estaduais, distrital e municipais, tan-
to de defesa de direitos, quanto de atendimento socioeducativo.

§ 1º Caberá à união a coordenação desses programas e serviços de exe-
cução das medidas específicas   de  proteção  de  direitos   e   de   execução  
das  medidas  socioeducativas, integrando-os  no  campo  maior  da  polí-
tica  de  atendimento  de  direitos  da  criança  e  do adolescente  e  exer-
cendo   função   normativa   de   caráter   geral   e   supletiva   dos   recursos 
necessários ao desenvolvimento dos sistemas estaduais, distrital e munici-
pais.§  2º  Os  sistemas nacionais de  proteção  de  direitos  humanos  e  de  
socioeducação  têm legitimidade  normativa  complementar  e  liberdade  de  
organização  e  funcionamento,  nos termos desta Resolução.

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá priori-
zar alguns determinados mecanismos estratégicos de garantia de direitos:

I - mecanismos judiciais extra-judiciais de exigibilidade de direitos;

II  -  financiamento  público  de  atividades  de  órgãos  públicos  e  entidades  sociais  de 
atendimento de direitos;

III - formação de operadores do Sistema;

IV - gerenciamento de dados e informações;

V - monitoramento e avaliação das ações públicas de garantia de direitos; e

VI - mobilização social em favor da garantia de direitos.

CAPÍTuLO VIII - DA GESTãO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art.  25 A  estrutura  governamental,  em  nível  federal,  contará  com  um  
órgão  especifico  e autônomo,  responsável  pela  política  de  atendimento  
dos  direitos  humanos  de  crianças  e adolescentes, com as seguintes atri-
buições mínimas:

I - articular e fortalecer o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;

II  -  funcionar  prioritariamente  como  núcleo  estratégico-conceitual,  para  
a   promoção   dos direitos humanos da infância e adolescência, no âmbito 
nacional;

III  - manter  sistema  de  informação  para  infância  e  adolescência,  em  arti-
culação  com  as esferas estadual e municipal;

IV  -  apoiar  técnica  e  financeiramente  o  funcionamento  das  entidades  
e  unidades  de execução de medidas de proteção de direitos e de medidas 
socioeducativas;

V  -  Coordenar  o  Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo,  espe-
cialmente  os programas de execução de medidas socioeducativas; e

VI - Co-coordenar o Sistema Nacional de Proteção de Direitos humanos, 
especialmente os programas de enfrentamento da violência, proteção de 
crianças e adolescentes ameaçados de morte, os programas e serviços de 
promoção, defesa e garantia da convivência familiar e comunitária,  dentre  
outros  programas  de  promoção  e  proteção  dos  direitos  humanos  de 
criança e adolescente.
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V - estabelecer, com os municípios, as formas de colaboração para a oferta 
dos programas de defesa de direitos e de atendimento socioeducativo em 
meio aberto; e

VI  -  apoiar  tecnicamente  os  municípios  e  as  entidades  sociais  para  a  
regular  oferta  de programas de defesa de direitos e de atendimento socio-
educativo em meio aberto.

Parágrafo  único.  As  funções  de  natureza  normativa  e  deliberativa  rela-
cionadas  à organização  e  funcionamento  dos  sistemas  referidos,  em  nível  
estadual,  serão  exercidas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 

Art. 30 Incumbe aos municípios:

I  -  instituir,  regular  e  manter  os  seus  sistemas  de  defesa  de  direitos  e  de  
atendimento socioeducativo,  respeitadas  as  diretrizes  gerais  dos  Planos  
Nacionais  e  Estaduais, respectivos;

II - criar e manter os programas de defesa de direitos e de atendimento socio-
educativo para a execução das medidas de meio aberto; e

III - baixar normas complementares para a organização e funcionamento dos 
programas de seus sistemas de defesa de direitos e de atendimento socioe-
ducativo. 

§  1º  Para  a  criação  e manutenção  de  programas  de  defesa  de  direitos  e  
de  atendimento socioeducativo  em  meio  aberto,  os  municípios  integran-
tes  de  uma  mesma  organização judiciária  poderão  instituir  consórcios  
regionais  como  modalidade  de  compartilhar responsabilidades. 

§  2º  As  funções  de  natureza  normativa  e  deliberativa  relacionadas  à  or-
ganização  e funcionamento  dos  sistemas  municipais  serão  exercidas  pelo  
Conselho  Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CAPÍTuLO IX - PARÂMETROS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE 
INSTITuCIONALIZAÇãO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GA-
RANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELOS 
CONSELhOS DOS DIREITOS

Art.31 O Conselho Nacional   dos Direitos   da Criança   e   do Adolescen-
te   - Conanda   e   os conselhos congêneres,   nos   níveis   estaduais,   distri-
tais   e   municipais,   em   caráter complementar, aprovarão parâmetros es-
pecíficos, como normas operacionais básicas para a institucionalização 
e   fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança   e do 
Adolescente.

§ 3º Aplica-se ao Distrito Federal, cumulativamente, as regras de competên-
cia dos estados e municípios.

Art. 28 Incumbe à união:

I - elaborar os Planos Nacionais de Proteção de Direitos humanos e de So-
cioeducação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os muni-
cípios;

II - prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de proteção espe-
cial de direitos e de atendimento socioeducativo, no exercício de sua função 
supletiva;

III  -  colher  informações  sobre  a  organização  e  funcionamento  dos  siste-
mas,  entidades  e programas de atendimento e oferecer subsídios técnicos 
para a qualificação da oferta;

IV  -  estabelecer  diretrizes  gerais  sobre  as  condições mínimas  das  estrutu-
ras  físicas  e  dos recursos humanos das unidades de execução; 

V  -  instituir e manter processo nacional de avaliação dos sistemas, entidades 
e programas de atendimento.

§  1º  Para  o  cumprimento  do  disposto  nos  incisos  III  e  V,  a  união  terá  
livre  acesso  às informações necessárias em todos os sistemas, entidades e 
programas de atendimento.

§  2º  As  funções  de  natureza  normativa  e  deliberativa  da  competência  
da  união  serão exercidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança  e 
do Adolescente - Conanda, e asfunções  de  natureza  executiva,  pela  Presi-
dência  da  República,  através  da  Secretaria Especial dos Direitos humanos.

Art. 29 Incumbe aos Estados:

I - elaborar os planos estaduais de defesa de direitos e de atendimento socio-
educativo, em colaboração com os municípios;

II  -  instituir,  regular  e  manter  seus  sistemas  de  defesa  de  direitos  e  de  
atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes gerais dos respectivos 
Planos Nacionais;

III  -  criar  e manter  os  programas  de  defesa  de  direitos  e  de  atendimen-
to  socioeducativo, para a execução das medidas próprias;IV - baixar normas 
complementares para a organização e funcionamento dos seus sistemas de 
defesa de direitos e de atendimento e dos sistemas municipais;
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8. NoVos PriNcÍPios iNcorPorados No   
estatuto da criaNça e adolesceNte   
com a ViGeNcia da lei 12.010/09

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 qual-
quer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritá-
ria dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; 

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetiva-
ção dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela 
Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é 
de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem 
prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução 
de programas por entidades não governamentais; 

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve aten-
der 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 ado-
lescente 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 exclusivamente 
pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva pro-
moção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente; 

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 
adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encon-
tram 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 

Art.   32   Igualmente,   no   limite   de   suas   atribuições,   o   Conselho Nacio-
nal  dos Direitos  da Criança  e  do  Adolescente  -   Conanda  e  os  conse-
lhos  congêneres,   nos  níveis  estadual, distrital   e  municipal,   em  caráter  
complementar,   aprovarão   planos   que   visem   planejar estrategicamente 
as ações de instâncias públicas e os mecanismos de garantia de direitos do 
Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

Parágrafo único. Esses planos  serão  elaborados por  iniciativa dos próprios  
conselhos ou por propostas das entidades de atendimento de direito ou de 
fóruns e frentes de articulação de órgãos governamentais e/ou entidades 
sociais.

Art. 33 Os programas e projetos de responsabilidade de órgãos governa-
mentais e entidades 
sociais  que  devam  ser  financiados  com  recursos  públicos  dos  fundos  
para  os  direitos  da criança e do adolescente deverão ser obrigatoriamente 
analisados e aprovados, previamente, pelos conselhos respectivos.  
 
Art. 34 Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
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8.  PlaNo deceNal dos direitos humaNos de  
criaNças e adolesceNtes aProVado Na 194º 
assembléia do coNaNda

eiXo 1 – Promoção dos direitos de criaNças e 
adolesceNtes

Diretriz 01 – Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos hu-
manos de crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do 
Estado, consideradas as condições de pessoas com deficiência e as diversida-
des de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, 
territorial, de nacionalidade e de opção política.

Objetivo Estratégico 1.1 – Promover o respeito aos direitos da criança e do 
adolescente na sociedade, de modo a consolidar uma cultura de cidadania.

Objetivo Estratégico 1.2 – Desenvolver ações voltadas à preservação da ima-
gem, da identidade, observando a condição peculiar de pessoa em desen-
volvimento de crianças e adolescentes nos meios de comunicação, confor-
me dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Objetivo Estratégico 1.3 – Fortalecer as competências familiares em relação à 
proteção integral e educação em direitos humanos de crianças e adolescen-
tes no espaço de convivência familiar e Comunitária.

Objetivo Estratégico 1.4 – Promover ações educativas de prevenção de vio-
lências e acidentes com crianças e adolescentes nas famílias e nas institui-
ções de atendimento.

Objetivo Estratégico 1.5 – Implementar o ensino dos direitos de crian-
ças e adolescentes com base no ECA, ampliando as ações previstas na Lei 
11.525/07, também para a educação infantil, ensino médio e superior.

Objetivo Estratégico 1.5 - Fomentar a cultura da sustentabilidade socioam-
biental no processo de educação em direitos humanos com crianças e ado-
lescentes.

Diretriz 02 - universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que 
garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e 
contemplem a superação das desigualdades, afirmação da diversidade com 
promoção da equidade e inclusão social.

Objetivo Estratégico 2.1 – Priorizar a proteção integral de crianças e adoles-
centes nas políticas de desenvolvimento econômico sustentável, inclusive 

ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, 
que promovam a sua integração em família substituta; 

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado 
seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais 
ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 
determinaram a intervenção e da forma como esta se processa; 

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado 
ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem 
como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar 
nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, 
sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária com-
petente, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.”

XIII – Excepcionalidade na medida de acolhimento institucional e prioridade 
na reintegração da convivência da criança e adolescente na família de ori-
gem e/ou extensa.
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Objetivo Estratégico 2.13 – Ampliar o acesso de adolescentes a partir de 
14 anos a programas de aprendizagem profissional de acordo com a Lei nº 
10.097/00.   

Objetivo Estratégico 2.14 – universalizar o acesso de crianças e adolescentes 
a políticas culturais, que nas suas diversas expressões e manifestações consi-
derem sua condição peculiar de desenvolvimento e potencial criativo.

Objetivo Estratégico 2.15 – universalizar o acesso de crianças e adolescentes 
a políticas e programas de esporte e lazer, de acordo com sua condição pe-
culiar de desenvolvimento, assegurada a participação e a acessibilidade de 
pessoas com deficiências.

eiXo 2 – Proteção e deFesa dos direitos

Diretriz 03 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos 
ameaçados ou violados, consideradas as condições de pessoas com defici-
ência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, 
religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política.

Objetivo Estratégico 3.1 – Ampliar e articular políticas, programas, ações e 
serviços para a promoção, proteção e defesa do direito de crianças e ado-
lescentes à convivência familiar e comunitária, com base na revisão e imple-
mentação do Plano nacional temático.

Objetivo Estratégico 3.2 – Implementar políticas e programas de atenção e 
reabilitação de crianças e adolescentes acidentados.

Objetivo Estratégico 3.3 – Estabelecer e implementar protocolos para a pro-
teção de crianças e adolescentes em situação de emergências, calamidades, 
desastres naturais e assentamentos precários.

Objetivo Estratégico 3.4 – Fomentar a criação de programas educativos de 
orientação e de atendimento a familiares, responsáveis, cuidadores ou demais  
envolvidos em situações de negligencia, violência psicológica, física e sexual.

Objetivo Estratégico 3.5 – Definir diretrizes para as atividades de prevenção 
ao uso de drogas por crianças e adolescentes conforme Lei 11.343/06, bem 
como ampliar, articular e qualificar as políticas sociais para prevenção e aten-
ção a crianças e adolescentes usuários e dependente de álcool e drogas.

Objetivo Estratégico 3.6 – Ampliar e articular políticas, programas, ações e 
serviços para a proteção e defesa de crianças e adolescentes identificadas 
em situação de trabalho infantil, com base no Plano Nacional temático.

com cláusulas de proteção de crianças e adolescentes nos contratos comer-
ciais nacionais e internacionais.

Objetivo  Estratégico 2.2 – Erradicar a pobreza extrema e superar as iniqüi-
dades que afetam o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e 
suas famílias, por meio de um conjunto articulado de ações entre poder pú-
blico e sociedade, com justiça social.

Objetivo Estratégico 2.3 – Erradicar a fome e assegurar a alimentação ade-
quada de crianças, adolescentes, gestantes e lactantes, por meio da amplia-
cão de políticas de segurança alimentar e nutricional.

Objetivo Estratégico 2.4 – Ampliar o acesso de crianças e adolescentes e suas 
famílias aos serviços de proteção social básica e especial por meio da expan-
são e qualificação da política de assistência social.

Objetivo Estratégico 2.5 – universalizar o acesso ao registro civil e a docu-
mentação básica de crianças e adolescentes e suas famílias

Objetivo Estratégico 2.6- Priorizar e articular as ações de atenção integral a 
crianças de 0 a 6 anos, com base no Plano Nacional pela Primeira Infância.

Objetivo Estratégico 2.7 – Expandir e qualificar políticas de atenção integral 
à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias.

Objetivo Estratégico 2.8 - universalizar o acesso e assegurar a permanência 
e o sucesso de crianças e adolescentes na educação básica, expandindo pro-
gressivamente a oferta de educação integral, com a ampliação da jornada 
escolar, dos espaços e das oportunidades educacionais.

Objetivo Estratégico 2.9: Implementar na educação básica o ensino da cul-
tura afrobrasileira, africana e indígena, em cumprimentos das Leis de nºs 
10.639/03  11.645/08.

Objetivo  Estratégico 2.10 – Fomentar a interação social de crianças e adolescen-
tes com deficiência auditiva, por meio do ensino da língua de sinais na comuni-
dade escolar, garantido sua inclusão no currículo da educação básica.

Objetivo Estratégico 2.11 – Promover o acesso de crianças e adolescentes 
às Tecnologias de Informação e Comunicação e à navegação segura na In-
ternet, como formas de efetivar seu direito à comunicação, observando sua 
condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.

Objetivo Estratégico 2.12 – Consolidar a oferta de ensino profissionalizante 
de qualidade, integrado ao ensino médio, com fomento à inserção no mer-
cado de trabalho dos adolescentes a partir dos 16 anos, de acordo com a 
legislação vigente.
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Objetivo Estratégico 5.1 – Articular e aprimorar os mecanismos de denúncia 
, notificação e investigação de violações dos direitos de crianças e adoles-
centes.

Objetivo Estratégico 5.2 – Incentivar processos de aprimoramento institu-
cional, de especialização e de regionalização dos sistemas de segurança e 
justiça, para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Objetivo Estratégico 5.3 - Fortalecer a capacidade institucional dos órgãos 
de responsabilização para o rompimento do ciclo de impunidade e para o 
enfrentamento de violações dos direitos de crianças e adolescentes.

eiXo 3 – ProtaGoNismo e ParticiPação de criaNças e 
adolesceNtes

Diretriz 06 – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participa-
ção organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em especial 
sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua condição peculiar 
de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, 
orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial,  na-
cionalidade e opção política. 

Objetivo Estratégico 6.1 - Promover o protagonismo e a participação de 
crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de construção da cida-
dania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas.

Objetivo Estratégico 6.2 - Promover oportunidades de escuta de crianças e 
adolescentes nos serviços de atenção e em todo processo judicial e adminis-
trativo que os envolva.

Objetivos Estratégico 6.3 – Ampliar o acesso de crianças e adolescentes, na 
sua diversidade, aos meios de comunicação para expressão e manifestação 
de suas opiniões.

eiXo 4 – coNtrole social da eFetiVação dos direitos

Diretriz 07 – Fortalecimento de espaços democráticos de participação e con-
trole social, priorizando os conselhos de direitos da criança e do adolescente 
e assegurando seu caráter paritário, deliberativo, controlador e a natureza 
vinculante de suas decisões.

Objetivo Estratégico 3.7 – Definir diretrizes e implementar políticas sociais 
articuladas que assegurem a proteção integral e o direito à convivência fami-
liar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de rua.

Objetivo Estratégico 3.8 – Aperfeiçoar instrumentos de proteção e defesa de 
crianças e adolescentes para enfrentamento das ameaças ou violações de 
direitos facilitadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação.

Objetivo Estratégico 3.9 – Ampliar e articular políticas, programas, ações e 
serviços para o Enfrentamento da Violência sexual contra crianças e adoles-
centes, com base no Plano nacional temático.

Objetivo Estratégico 3.10 – Definir e implementar políticas e programas de 
prevenção e redução da mortalidade de crianças e adolescentes por violên-
cias, em especial por homicídio.

Objetivo Estratégico 3.11 – Formular diretrizes e parâmetros para estrutura-
ção de redes integradas de atenção a crianças e adolescentes em situação de 
violências, com base nos princípios de celeridade, humanização e continui-
dade no atendimento.

Objetivo Estratégico 3.12 – Ampliar e articular políticas, programas, ações e 
serviços para atendimento a adolescentes autores de ato infracional, a partir 
da revisão do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, observadas 
as responsabilidades do executivo e do sistema de justiça.

Objetivo Estratégico 3.13 - Formular diretrizes e parâmetros para estrutura-
ção de redes integradas de atendimento de crianças e adolescentes egressos 
do sistema sócio-educativo e do acolhimento institucional.

Objetivo Estratégico 3.14 – Implantar mecanismos de prevenção e controle 
da violência institucional no atendimento de crianças e adolescentes, com 
ênfase na erradicação da tortura.

Diretriz 04 – universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares, obje-
tivando a sua atuação qualificada.

Objetivo Estratégico 4.1 – Implantar e aprimorar o funcionamento de conse-
lhos tutelares em todos os municípios, de acordo com os parâmetros estabe-
lecidos pelo CONANDA.

Diretriz 05 – universalização, em igualdade de condições, do acesso de crian-
ças e adolescentes aos sistemas de justiça e segurança pública para a efeti-
vação dos seus direitos.
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Objetivo Estratégico 10.45 – Formular e Implementar uma política de forma-
ção continuada, segundo diretrizes estabelecidas pelo Conanda, para atua-
ção dos operadores do sistema de garantias de direitos, que leve em conta a 
diversidade regional, cultural e étnico-racial.

Diretriz 11 – Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de monito-
ramento e avaliação da Política e do Plano Decenal de Direitos humanos de 
Crianças e Adolescentes, facilitado pela articulação de sistemas de informa-
ção. 

Objetivo Estratégico 11.1 – Desenvolver metodologias e criar mecanismos 
institucionais de monitoramento e avaliação da política Nacional e do Plano 
Decenal dos Direitos humanos de Crianças e Adolescentes e do seu respec-
tivo orçamento.

Objetivo Estratégico 11.2 – universalizar o Sistema de Informação para In-
fância e adolescência - Sipia, mediante a co-responsabilidade do poder pú-
blico, em articulação com outras bases de dados nacionais sobre crianças e 
adolescentes.

Diretriz 12 – Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência, 
aplicada ao processo de formulação de políticas públicas. 

Objetivo Estratégico 12.1 – Fomentar pesquisas no campo da promoção, 
proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, com a 
difusão pública de seus resultados.

Objetivo Estratégico 12.2 – Identificar, apoiar e difundir práticas inovadoras 
no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes, visando o intercâmbio de experiências para o aperfeiçoa-
mento de políticas públicas.

Objetivo Estratégico 12.3 – Promover o intercâmbio científico, nacional e in-
ternacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão nos temas 
relativos a crianças e adolescentes. 

Diretriz 13 – Cooperação internacional e relações multilaterais para imple-
mentação das normativas e acordos internacionais de promoção e proteção 
e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Objetivo Estratégico 13.1 – incluir clausulas de proteção aos direitos da crian-
ça e do adolescente nos acordos multilaterais e contratos comerciais.

Objetivo Estratégico 13.2 – Desenvolver de parcerias e cooperação técnica 
entre Estados para implementação da Convenção dos Direitos da Criança e 
adolescente.

Objetivo Estratégico 7.1 – universalizar os Conselhos de Direitos da Criança 
e do Adolescente, qualificando suas atribuições de formular, acompanhar e 
avaliar as políticas públicas para crianças e adolescentes e de mobilizar a so-
ciedade.

Objetivo Estratégico 7.2 – Apoiar a participação da sociedade civil organi-
zada em fóruns, movimentos, comitês e redes, bem como sua articulação 
nacional e internacional para a incidência e controle social das políticas de 
direitos humanos de crianças e adolescentes e dos compromissos multilate-
rais assumidos

eiXo 5 – Gestão da PolÍtica NacioNal dos direitos 
humaNos de criaNças e adolesceNtes

Diretriz 08 - Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da Política 
Nacional dos Direitos humanos de Crianças e Adolescentes fundamentadas 
nos princípios da indivisibilidade dos direitos, descentralização, intersetoria-
lidade, participação, continuidade e co-responsabilidade dos três níveis de 
governo. 

Objetivo Estratégico 8.42 – Estabelecer mecanismos e instâncias para a arti-
culação, coordenação e pactuação das responsabilidades de cada esfera de 
governo na gestão do Plano Decenal dos Direitos humanos de Crianças e 
Adolescentes.

Diretriz 09 – Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução orça-
mentária das três esferas de governo para a Política Nacional e Plano Decenal 
dos Direitos humanos de Crianças e Adolescentes, garantindo que não haja 
cortes orçamentários. 

Objetivo Estratégico 9.43 – Dotar a política dos direitos humanos de crian-
ças e adolescentes de recursos suficientes e constantes para a plena imple-
mentação das ações do Plano Decenal, não sujeitas a limitação de empenho, 
anualmente na LDO.

Objetivo Estratégico 9.44 – Estabelecer e implementar mecanismos de co-
financiamento e de repasse de recursos do Fundo da Infância e adolescên-
cia entre as três esferas de governo, na modalidade Fundo a Fundo, para as 
prioridades estabelecidas pelo plano decenal, de acordo com os parâmetros 
legais e normativos do CONANDA.

Diretriz 10 – Qualificação permanente de profissionais para atuarem na rede 
de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
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11.185, de 7.10.2005 Altera o caput do art. 11 da Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá ou-
tras providências.

11.108, de 7.4.2005 Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o tra-
balho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema único de 
Saúde - SuS.

11.104, de 21.3.2005 Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brin-
quedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico 
em regime de internação.

10.708, de 31.7.2003 Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacien-
tes acometidos de transtornos mentais egressos de internações.

10.216, de 6.4.2001 Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas porta-
doras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental.

9.982, de 14.7.2000 Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas en-
tidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos 
prisionais civis e militares.

9.313, de 13.11.96 Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos 
portadores do hIV e doentes de AIDS.

9.077, de 10.07.95 Autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques públicos de 
alimentos no combate à fome e à miséria.

8.889, de 21.6.94 Dispõe sobre a permanência de pessoal requisitado, altera 
a concessão do benefício-alimentação, e dá outras providências.

8.861, de 25.3.94 Dá nova redação aos arts. 387 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), altera os arts. 12 e 25 da Lei nº 8.212, de 24 julho de 1991, e os 
arts 39, 71, 73 e 106 da Lei nº 8.213, de 24 julho de 1991, todos pertinentes à 
licença-maternidade.

8.069, de 13.7.90 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências.

DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E A DIGNIDADE

12.288, de 20.7.2010 Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 
7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de 
julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.

12.038, de 1º.10.2009 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 de-

9 – leGislação NacioNal Por tema Para a  
Proteção e deFesa dos direitos    
das criaNças e adolesceNtes

a - leis ordiNárias Federais (2010- 1990).

DIREITO À VIDA E À SAúDE

12.219, de 31.3.2010 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. 

12.127, de 17.12.2009 Cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos.

11.976, de 7.7.2009 Dispõe sobre a Declaração de óbito e a realização de 
estatísticas de óbitos em hospitais públicos e privados.

11.804, de 5.11.2008 Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma 
como ele será exercido e dá outras providências.

11.605, de 5.12.2007 Institui o Dia Nacional do Teste do Pezinho a ser come-
morado no dia 6 de junho de cada ano.

11.347, de 27.9.2006 Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e 
materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos 
portadores de diabetes inscritos em programas de educação para diabéticos

11.346, de 15.9.2006 Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 
adequada e dá outras providências

11.343, de 23.8.2006 Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, aten-
ção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece nor-
mas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 
define crimes e dá outras providências.

11.265, de 3.1.2006 Regulamenta a comercialização de alimentos para lac-
tentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericul-
tura correlatos.
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institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Amea-
çadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham 
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao 
processo criminal.

9.465, de 07.07.97 Dispõe sobre fornecimento gratuito de registro extempo-
râneo de nascimento.

9.459, de 13.05.97 Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e 
acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940.

9.265, de 12.02.96 Regulamenta o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição, 
dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania.

8.899, de 29.6.94 Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência 
no sistema de transporte coletivo interestadual.

8.078, de 11.9.90 Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras provi-
dências.

DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMuNITÁRIA

12.318, de 26.8.2010 Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

12.010, de 3.8.2009 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 de-
zembro 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.

12.004, de 29.7.2009 Altera a Lei no 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que 
regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento 
e dá outras providências.

11.942, de 28.5.2009 Dá nova redação aos arts. 14, 83 e 89 da Lei no 7.210, de 
11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para assegurar às mães presas e 
aos recém-nascidos condições mínimas de assistência.

11.924, de 17.4.2009 Altera o art. 57 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, para autorizar o enteado ou a enteada a adotar o nome da família do 
padrasto ou da madrasta.

11.888, de 24.12.2008 Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. 

finitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que reiteradamente hospede 
crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis, ou sem 
autorização.

12.037, de 1º.10.2009 Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente 
identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.

11.829, de 25.11.2008 Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda 
e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a 
posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet.

11.790, de 2.10.2008 Altera o art. 46 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 
1973 – Lei de Registros Públicos, para permitir o registro da declaração de 
nascimento fora do prazo legal diretamente nas serventias extrajudiciais, e 
dá outras providências.

11.789, de 2.10.2008 Proíbe a inserção nas certidões de nascimento e de óbi-
to de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes e alte-
ra as Leis nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973 – Lei de Registros Públicos, 
e 8.935, de 18 de novembro de 1994.

11.720, de 20.6.2008 Dispõe sobre o bloqueio do pagamento de benefício da 
previdência social e dá outras providências.

11.577, de 22.11.2007 Torna obrigatória a divulgação pelos meios que es-
pecifica de mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de crianças e 
adolescentes apontando formas para efetuar denúncias.

11.542, de 12.11.2007 Institui o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infan-
til.

11.530, de 24.10.2007 Institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania - PRONASCI e dá outras providências.

11.523, de 18.9.2007 Institui a Semana Nacional de Prevenção da Violência 
na Primeira Infância.

10.840, de 11.2.2004 Cria o Programa Especial de habitação Popular - PEhP, 
e dá outras providências.

10.317, de 6.12.2001 Altera a Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que es-
tabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 
para conceder a gratuidade do exame de DNA, nos casos que especifica.

9.970, de 17.5.2000 Institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Comba-
te ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.     

9.807, de 13.7.99  Estabelece normas para a organização e a manutenção 
de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, 
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12.056, de 13.10.2009 Acrescenta parágrafos ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.

12.031, de 21.9.2009 Altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971, para 
determinar a obrigatoriedade de execução semanal do hino Nacional nos 
estabelecimentos de ensino fundamental.

12.013, de 6.8.2009 Altera o art. 12 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, determinando às instituições de ensino obrigatoriedade no envio de 
informações escolares aos pais, conviventes ou não com seus filhos.

11.988, de 27.7.2009 Cria a Semana de Educação para a Vida, nas escolas pú-
blicas de ensino fundamental e médio de todo o País, e dá outras providên-
cias.

11.982, de 16.7.2009 Acrescenta parágrafo único ao art. 4o da Lei no 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, para determinar a adaptação de parte dos brin-
quedos e equipamentos dos parques de diversões às necessidades das pes-
soas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

11.947, de 16.6.2009 Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e 
do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera 
as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 
11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 
2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; 
e dá outras providências

11.899, de 8.1.2009 Institui o Dia Nacional da Leitura e a Semana Nacional da 
Leitura e da Literatura.

11.788, de 25.9.2008 Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação 
do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre-
to-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.

11.769, de 18.8.2008 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do 
ensino da música na educação básica.

11.741, de 16.7.2008 Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para re-
dimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional 

11.770, de 9.9.2008 Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorroga-
ção da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera 
a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

11.634, de 27.12.2007 Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e 
a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema 
único de Saúde.

11.340, de 7.8.2006 Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Fede-
ral, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

11.112, de 13.5.2005 Altera o art. 1.121 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, para incluir, como requisito indispensável 
à petição da separação consensual, o acordo entre os cônjuges relativo ao 
regime de visitas dos filhos menores.

9.278, de 10.05.96  Regula o § 3° do art. 226 da Constituição Federal.

9.263, de 12.01.96 Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata 
do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.

8.560, de 29.12.92 Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos 
fora do casamento e dá outras providências.

8.009, de 29.3.90 Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.

DIREITO À EDuCAÇãO, À CuLTuRA, AO ESPORTE E AO LAZER

12.299, de 27.7.2010 Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos 
fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas; altera a Lei 
no 10.671, de 15 de maio de 2003; e dá outras providências.

12.244, de 24.5.2010 Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas ins-
tituições de ensino do País.

12.102, de 1º.12.2009 Institui o Dia do Plano Nacional de Educação, acrescen-
tando artigo à Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001.

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. 
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técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação pro-
fissional e tecnológica.

11.722, de 23.6.2008 Dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Teatro para 
a Infância e Juventude.

11.700, de 13.6.2008 Acrescenta inciso X ao caput do art. 4o da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar vaga na escola pública de educa-
ção infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda 
criança a partir dos 4 (quatro) anos de idade

11.684, de 2.6.2008 Altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 
a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do en-
sino médio.

11.645, de 10.3.2008 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mo-
dificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede 
de ensino a obrigatoriedade da temática “história e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”.

11.583, de 28.11.2007 Institui a data de 5 de dezembro como o Dia Nacional 
da Pastoral da Criança.

11.331, de 25.7.2006 Acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
com relação a processo seletivo de acesso a cursos superiores de graduação.

11.180, de 23.9.2005 Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão 
de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do Programa universi-
dade para Todos – PROuNI, institui o Programa de Educação Tutorial – PET, 
altera a Lei no 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, e dá outras providências.

11.128, de 28.6.2005 Dispõe sobre o Programa universidade para Todos – 
PROuNI e altera o inciso I do art. 2o da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 
2005.

11.114, de 16.5.2005 Altera os arts. 6o,   30,  32 e  87 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino 
fundamental aos seis anos de idade.

10.880, de 9.6.2004 Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi-

mento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos 
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4o da Lei no 9.424, 
de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

10.846, de 12.3.2004 Dá nova redação ao art. 2o da Lei no 10.260, de 12 de 
julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior.

10.845, de 5.3.2004 Institui o Programa de Complementação ao Atendimen-
to Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá ou-
tras providências.

10.836, de 9.1.2004 Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências

10.328, de 12.12.2001 Introduz a palavra “obrigatório” após a expressão “cur-
ricular”, constante do § 3o do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

10.287, de 20.9.2001 Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

9.870, de 23.11.99 Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá 
outras providências.

9.615, de 24.03.98 Institui normas gerais sobre desporto e dá outras provi-
dências. (Lei Pelé)

9.394, de 20.12.96 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

9.312, de 05.11.96 Altera o art. 5° da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
que “restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras providências”.

8.978, de 09.01.95 Dispõe sobre a construção de creches e estabelecimentos 
de pré-escola.

8.913, de 12.7.94 Dispõe sobre a municipalização da  merenda escolar.

8.907, de 6.7.94 Determina que o modelo de fardamento escolar adotado 
nas escolas públicas e privadas não possa ser alterado antes de transcorrido 
cinco anos.

8.859, de 23.3.94 Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, estendendo aos alunos de ensino especial o direito à participação em 
atividades de estágio.

8.680, de 13.7.93 Institui a Semana Nacional do Jovem e dá outras providên-
cias.
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8.436, de 25.6.92 Institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para es-
tudantes carentes.

DIREITO À PROFISSIONALIZAÇãO E À PROTEÇãO NO TRABALhO

12.014, de 6.8.2009 Altera o art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se 
devem considerar profissionais da educação.

11.692, de 10.6.2008 Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jo-
vens - Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera 
a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, 
de 27 de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de 
setembro de 2005; e dá outras providências.

11.129, de 30.6.2005 Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacio-
nal de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, 
de 24 de abril de 2002; e dá outras providências.

10.940, de 27.8.2004 Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 10.748, de 22 
de outubro de 2003, que cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens - PNPE e à Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 
que dispõe sobre o Serviço Voluntário, e dá outras providências. Mensagem 
de veto

10.891, de 9.7.2004 Institui a Bolsa-Atleta.

10.748, de 22.10.2003 Cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Em-
prego para os Jovens - PNPE, acrescenta dispositivo à Lei no 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, e dá outras providências.

POLÍTICA DE ATENDIMENTO

12.101, de 27.11.2009 Dispõe sobre a certificação das entidades beneficen-
tes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribui-
ções para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, 
de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 
30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências.

11.194, de 17.11.2005 Altera o programa Gestão Pública para um Brasil de 
Todos, constante do Plano Plurianual para o período 2004-2007.

9.720, de 30.11.98 Dá nova redação a dispositivos da Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e 
dá outras providências.

9.608, de 18.02.98 Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providên-
cias.

8.909, de 6.7.94 Dispõe, em caráter emergencial, sobre a prestação de ser-
viços por entidades de assistência social, entidades beneficentes de assis-
tência social e entidades de fins filantrópicos e estabelece prazos e procedi-
mentos para o recadastramento de entidades junto ao Conselho Nacional de 
Assistência Social e dá outras providências.

8.742, de 7.12.93 Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá ou-
tras providências.

8.642, de 31.3.93 Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional de Aten-
ção Integral à Criança e ao Adolescente - Pronaica e dá outras providências.

8.242, de 12.10.91 Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda) e dá outras providências.

GARANTIAS PROCESSuAIS

12.106, de 7.12.2009 Cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o De-
partamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do 
Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e dá outras providências.

MEDIDAS SOCIOEDuCATIVAS

9.533, de 10.12.97 Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro 
aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima as-
sociados a ações socioeducativas.

CONSELhO TuTELAR

12.003, de 29.7.2009 Dispõe sobre a criação de número telefônico para uso 
exclusivo dos Conselhos Tutelares.

11.622, de 19.12.2007 Institui o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar.
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B - LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS (2010- 1990).

ACESSO À JuSTIÇA

132, de 7.10.2009 Altera dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da união, do Distrito Fe-
deral e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos 
Estados, e da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras providências. 
Publicada no DOu de 8.10.2009

80, de 12.1.1994 Organiza a Defensoria Pública da união, do Distrito Federal 
e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Esta-
dos, e dá outras providências. Publicada no DOu de 13.1.1994


