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O Direito e os “Direitos Humanos”.
DIREITO = Ciência jurídica e Social.
OS DIREITOS HUMANOS:
“Um conjunto de faculdades e instituições que,
em cada momento histórico, concretizam as exigências
da dignidade, da liberdade, da igualdade humanas, as
quais devem ser reconhecidas positivamente pelos
ordenamentos jurídicos em nível nacional e
internacional.
“Dá-se o nome de liberdades públicas, de direitos
humanos ou individuais àquelas prerrogativas que tem
o indivíduo em face do Estado.”

HIERARQUIA DAS LEIS
1)
2)
3)
4)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1988 - nº 7º);
LEI COMPLEMENTAR;
LEI ORDINÁRIA;
MEDIDAS PROVISÓRIAS;

Não são leis:
Decretos;
Resoluções.

O DIREITO A IGUALDADE NO BRASIL
Art. 5º, CF/88 - Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

Todos somos iguais?

1) Aposentadoria do servidor público:
Voluntária: Homem – 60 anos de idade e 35 anos de
contribuição x Mulher 55 anos de idade e 30 de
contribuição;
2) Aposentadoria na iniciativa privada:
Idade: Homem – 65 anos x Mulher - 60 anos;
Contribuição: Homem – 35 anos x Mulher – 30
anos;

3) Licença Maternidade x Licença Paternidade
Mulher (Mãe) – 120 dias;
Homem (Pai) – 5 dias;
4) Pessoas com deficiência:
Art. 37, VIII – “lei reservará um percentual de cargos
e empregos públicos para pessoas portadoras de
deficiência”.

5) Índios – Posse das terras:
Art. 231, § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes.

6) Negros Remanescentes
Propriedade das terras:

de

quilombos

–

Art. 68, ADCT. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

7) IDOSOS:
Art. 230, § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos
é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.
8) Crianças e Adolescentes:
Art. 7º, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos;
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Direito da Igualdade: Igualdade formal, ou
seja, frente a lei. A igualdade está dada no espaço
da lei, pois não se pode deixar de reconhecer a
existência de desigualdades na medida em que os
sujeitos são desiguais, que seria a igualdade
material ou substancial.
ISONOMIA
FORMAL:
todos
poderão
igualmente buscar os direitos expressos na lei.

A igualdade material é explorada pela própria
constituição, art. 5º, L; LI; art. 7º, XVIII e XIX; serviço
militar obrigatório, as idades e os períodos de
contribuição para a aposentadoria.
ISONOMIA MATERIAL: tratar desigualmente
os desiguais para reduzir as desigualdades.
Buscando a igualdade de oportunidades.

Negros e o Estatuto da Igualdade Racial
A Lei nº 12.288/10 (Estatuto da Igualdade
racial) têm 65 artigos e se organiza da seguinte
forma:
Título I - Das Disposições gerais (art. 1º ao 5º);
Título II - Dos Direitos Fundamentais (art. 6º ao
46);
Título III - Do Sistema Nacional da Promoção da
Igualdade Racial – SINAPIR (art. 47 a 57);
Título IV - Das Disposições finais (art. 58 a 65).

Título I = Disposições preliminares
Segundo o art. 1º a lei foi instituída e
destinada a população negra.
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade
Racial, destinado a garantir à população negra a
efetivação da igualdade de oportunidades, a
defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e
difusos e o combate à discriminação e às demais
formas de intolerância étnica.

Conceitos Importantes fixados pela lei.
I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção,
exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por
objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou
exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e
liberdades fundamentais nos campos político, econômico,
social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública
ou
privada;
II - desigualdade racial: toda situação injustificada de
diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e
oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;
III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no
âmbito da sociedade que acentua a distância social entre
mulheres negras e os demais segmentos sociais;

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se
autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou
raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;
V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas
adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições
institucionais;
VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais
adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a
correção das desigualdades raciais e para a promoção da
igualdade de oportunidades.

Art. 5º Para a consecução dos objetivos desta Lei, é instituído
o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial
(Sinapir), conforme estabelecido no Título III.
-TÍTULO II (DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – art. 6º a 46);
Direito a Saúde
Art. 7º O conjunto de ações de saúde voltadas à população
negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra, organizada de acordo com as diretrizes
abaixo especificadas:
I - ampliação e fortalecimento da participação de lideranças
dos movimentos sociais em defesa da saúde da população
negra nas instâncias de participação e controle social do SUS;
II - produção de conhecimento científico e tecnológico em
saúde da população negra;

III - desenvolvimento de processos de informação,
comunicação e educação para contribuir com a redução das
vulnerabilidades da população negra.

Art. 8º Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra:
I - a promoção da saúde integral da população negra,
priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate
à discriminação nas instituições e serviços do SUS;
II - a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do
SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos
dados desagregados por cor, etnia e gênero;
III - o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre
racismo e saúde da população negra;

IV - a inclusão do conteúdo da saúde da população negra
nos processos de formação e educação permanente dos
trabalhadores da saúde;
V - a inclusão da temática saúde da população negra nos
processos de formação política das lideranças de
movimentos sociais para o exercício da participação e
controle social no SUS.
Parágrafo único. Os moradores das comunidades de
remanescentes de quilombos serão beneficiários de
incentivos específicos para a garantia do direito à saúde,
incluindo melhorias nas condições ambientais, no
saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e
na atenção integral à saúde.

Direito: Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Disposições gerais:
Art. 9º A população negra tem direito a participar de
atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer
adequadas a seus interesses e condições, de modo a
contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e
da sociedade brasileira.
Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 9º, os
governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão
as seguintes providências:
I - promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da
população negra ao ensino gratuito e às atividades
esportivas e de lazer;
II - apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço
para promoção social e cultural da população negra;

III - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas
escolas, para que a solidariedade aos membros da
população negra faça parte da cultura de toda a sociedade;
IV - implementação de políticas públicas para o
fortalecimento da juventude negra brasileira.
Direito a Educação
art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de
ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo
da história geral da África e da história da população negra
no Brasil, observado o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro
de
1996.
§ 1º Os conteúdos referentes à história da população negra
no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o
desenvolvimento social, econômico, político e cultural do
País.

§ 2º O órgão competente do Poder Executivo fomentará a
formação inicial e continuada de professores e a elaboração de
material didático específico para o cumprimento do disposto
no caput deste artigo.
§ 3º Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos
responsáveis pela educação incentivarão a participação de
intelectuais e representantes do movimento negro para debater
com os estudantes suas vivências relativas ao tema em
comemoração.
Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à
pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e
a programas de estudo voltados para temas referentes às
relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à
população negra.
Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos
competentes, incentivará as instituições de ensino superior
públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a:

I - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos,
núcleos e centros de pesquisa, nos diversos programas de pósgraduação que desenvolvam temáticas de interesse da
população negra;
II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação
de professores temas que incluam valores concernentes à
pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira;
III - desenvolver programas de extensão universitária destinados
a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas,
assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os
beneficiários;
IV - estabelecer programas de cooperação técnica, nos
estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários,
com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em
princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças
étnicas.

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações
socioeducacionais realizadas por entidades do movimento
negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão
social, mediante cooperação técnica, intercâmbios,
convênios e incentivos, entre outros mecanismos.
Art. 15. O poder público adotará programas de ação
afirmativa.
Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos
responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de
educação, acompanhará e avaliará os programas de que
trata esta Seção.

Direito a Cultura
Art. 17. O poder público garantirá o reconhecimento das
sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação
coletiva da população negra, com trajetória histórica
comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos
termos dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.
Art. 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades
dos quilombos o direito à preservação de seus usos,
costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a
proteção do Estado.
Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos
sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos, tombados nos termos do § 5o do art. 216 da
Constituição Federal, receberá especial atenção do poder
público.

Art. 19. O poder público incentivará a celebração das
personalidades e das datas comemorativas relacionadas
à trajetória do samba e de outras manifestações
culturais de matriz africana, bem como sua
comemoração nas instituições de ensino públicas e
privadas.
Art. 20. O poder público garantirá o registro e a proteção
da capoeira, em todas as suas modalidades, como bem
de natureza imaterial e de formação da identidade
cultural brasileira, nos termos do art. 216 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por
meio dos atos normativos necessários, a preservação dos
elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas
relações internacionais.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE
CRENÇA E AO LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS
RELIGIOSOS
Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias.

Do Direito à Liberdade de consciência e de Crença e o
Livre exercício dos Cultos religiosos.
Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de
crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de
matriz africana compreende:
I - a prática de cultos, a celebração de reuniões
relacionadas à religiosidade e a fundação e
manutenção, por iniciativa privada, de lugares
reservados para tais fins;
II - a celebração de festividades e cerimônias de
acordo com preceitos das respectivas religiões;

III - a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de
instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções
religiosas;
IV - a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos
e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas
fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas
vedadas por legislação específica;
V - a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao
exercício e à difusão das religiões de matriz africana;
VI - a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e
jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades
religiosas
e
sociais
das
respectivas
religiões;
VII - o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para
divulgação
das
respectivas
religiões;
VIII - a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação
penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos
meios de comunicação e em quaisquer outros locais.

Direito ao Acesso à Terra e a Moradia Adequada.
-Acesso a terra
Art. 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas
públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos
remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as
tradições
de
proteção
ambiental
das
comunidades.
Art. 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das
comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes
tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas
especiais de financiamento público, destinados à realização de suas
atividades
produtivas
e
de
infraestrutura.
Art. 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se
beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis
para a promoção da igualdade étnica.

Do Direito ao Trabalho
Art. 38. A implementação de políticas voltadas para a
inclusão da população negra no mercado de trabalho será de
responsabilidade do poder público, observando-se:
I- o instituído neste Estatuto;
II- os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial, de 1965;
III- os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a
Convenção nº 111, de 1958, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que trata da discriminação no emprego e na
profissão;
IV- os demais compromissos formalmente assumidos pelo
Brasil perante a comunidade internacional.

Art. 42. O Poder Executivo federal poderá implementar
critérios para provimento de cargos em comissão e funções
de confiança destinados a ampliar a participação de negros,
buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica
nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados
demográficos oficiais.
Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação
valorizará a herança cultural e a participação da população
negra na história do País.
Art. 44. Na produção de filmes e programas destinados à
veiculação pelas emissoras de televisão e em salas
cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir
oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos
negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de
natureza política, ideológica, étnica ou artística.

Dos Meios de Comunicação
Art. 46. Os órgãos e entidades da administração pública
federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista federais
deverão incluir cláusulas de participação de artistas
negros nos contratos de realização de filmes, programas
ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.
§ 1º Os órgãos e entidades de que trata este artigo
incluirão, nas especificações para contratação de serviços
de consultoria, conceituação, produção e realização de
filmes,
programas
ou
peças
publicitárias,
a
obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de
emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou
serviço contratado.

§ 2º Entende-se por prática de iguais oportunidades de
emprego o conjunto de medidas sistemáticas
executadas com a finalidade de garantir a diversidade
étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao
projeto ou serviço contratado.
§ 3º A autoridade contratante poderá, se considerar
necessário para garantir a prática de iguais
oportunidades de emprego, requerer auditoria por
órgão do poder público federal.

§ 4º A exigência disposta no caput não se aplica às
produções publicitárias quando abordarem especificidades
de grupos étnicos determinados.
O Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial
(SINAPIR) – art. 47 a 57.
Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (Sinapir) como forma de organização e de
articulação voltadas à implementação do conjunto de
políticas e serviços destinados a superar as desigualdades
étnicas existentes no País, prestados pelo poder público
federal.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
participar do Sinapir mediante adesão.
§ 2º O poder público federal incentivará a sociedade e a
iniciativa privada a participar do Sinapir.

EDUCAÇÃO NA CF/88
Art. 205 ao art. 214 da CF/88.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (Lei nº
9.394/96 – LDBEN)
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à
prática social.

O art. 1º faz desta a convivência humana, as
manifestações culturais e a prática social.

Segundo os princípios da educação nacional, o
ensino será ministrado com base:
Art. 3, XII - consideração com a diversidade étnicoracial.
A escola e a sociedade
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de:
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola;

Os Docentes
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
VI - colaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade.

Desde a redação original da lei o § 4º do art. 26
permanece inalterado.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino
e em cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais
da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígena, africana e européia.

O art. 26-A e a redação dada pela Lei nº
10.639/2003:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e
médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à
História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e
História Brasileiras.

A lei nº 10.639/2003 instituiu o dia da
consciência negra no calendário escolar nacional.

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência
Negra’."

O art. 26-A e a redação dada pela Lei nº
11.645/2008:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e
cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como
o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro
e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à
história do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de
literatura e história brasileiras.”

A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ÍNDIOS (arts. 231 e
232, CF)
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcálas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
A Constituição define terras tradicionalmente
ocupadas como: aquelas habitadas pelos índios em
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições (art. 231, § 1º da CF).

A propriedade sobre as terras tradicionalmente
ocupadas pertence a união (art. 20, XI, da CF).
Porém, os índios tem a posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, § 2º da
CF).
O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional,
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na
forma da lei (art. 49, XVI e art. 231, § 3º, ambos da CF)

O art. 231, § 4º traz também a questão da
Inalienabilidade,
Indisponibilidade
e
da
Imprescritibilidade dos direitos sobre as terras.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
No tocante a remoção de grupos indígenas de
suas terras: é Vedado, salvo, ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia
que ponha em risco sua população, ou no interesse da
soberania do País, após deliberação do Congresso
Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno
imediato logo que cesse o risco.
É o chamado Princípio da irremovibilidade dos
índios de suas terras.

A Constituição determina no seu art. 231, § 6º:
São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio
e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse
público da União, segundo o que dispuser lei
complementar, não gerando a nulidade e a extinção
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo,
na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa-fé.

Está previsto na constituição que os índios, suas
comunidades e organizações tem legitimidade ad
causam, para ingressar em juízo em defesa de seus
direitos e interesses, intervindo o MP em todos os
processos.
A intervenção do MP é necessária tendo em visa o
disposto no art. 129, V, da CF.
Art. 129. São funções institucionais do Ministério
Público:
V - defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas;

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA (2007) – Dec. 6.949/09
Esta
Convenção
foi
aprovada
pelo
procedimento do art. 5º, §3º, da CF, portanto tem
status de EC.
Artigo 1º
Propósito
O propósito da presente Convenção é
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
eqüitativo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade
inerente.

Art. 1º e o conceito: Pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas.
O art. 2º da Convenção traz diversas definições
importantes:
“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia
acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas
auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos
aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da
informação e comunicação acessíveis;

“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de
comunicação não-falada;
“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o
propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento,
o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil
ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação,
inclusive a recusa de adaptação razoável;
“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional
ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar
que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais;

“Desenho universal” significa a concepção de produtos,
ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior
medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptação ou projeto específico. O “desenho universal” não
excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de
pessoas com deficiência, quando necessárias.

Os princípios gerais do art. 3º: a) O respeito
pela dignidade inerente, a autonomia individual,
inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e
a independência das pessoas; b) A nãodiscriminação; c) A plena e efetiva participação e
inclusão na sociedade; d) O respeito pela diferença e
pela aceitação das pessoas com deficiência como
parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades; f) A acessibilidade;
g) A igualdade entre o homem e a mulher; h) O
respeito pelo desenvolvimento das capacidades das
crianças com deficiência e pelo direito das crianças
com deficiência de preservar sua identidade.
O artigo 4º traz as obrigações gerais da
Convenção as quais os estados partes se
comprometem.
Atenção ao § 4º deste artigo: 4.Nenhum dispositivo da presente
Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das
pessoas com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do Estado Parte
ou no direito internacional em vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição
ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais
reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte da presente Convenção, em
conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece em

o art. 5º, traz a igualdade e a não-discriminação:
1.Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são
iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer
discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.
2.Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada
na deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e
efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer
motivo.
3.A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação,
os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas
para garantir que a adaptação razoável seja oferecida.
4.Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas
que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva
igualdade das pessoas com deficiência não serão
consideradas discriminatórias.

A convenção traz uma proteção especial a
mulher com deficiência pela questão da soma com
o preconceito de gênero (art. 6º) e também traz
uma proteção às crianças com deficiência no art. 7º
da Convenção.
O art. 13 trabalha o acesso a justiça:
1.Os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das
pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de
condições com as demais pessoas, inclusive mediante a
provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a
fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência
como participantes diretos ou indiretos, inclusive como
testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, tais
como investigações e outras etapas preliminares.

2.A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo
acesso à justiça, os Estados Partes promoverão a
capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de
administração da justiça, inclusive a polícia e os
funcionários do sistema penitenciário.

A Tutela a Educação na Convenção de NY

Art. 24 - Educação
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os
Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em
todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a
vida, com os seguintes objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de
dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito
pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela
diversidade humana;
b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos
talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim
como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma
sociedade livre.
2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão
que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema
educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças
com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito
e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de
deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino
primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino
secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas
na comunidade em que vivem;
c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades
individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no
âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua
efetiva educação;
e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas
em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e
social, de acordo com a meta de inclusão plena.
3.Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a
possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais
necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua
plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em
comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas
apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa,
modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e
alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de
facilitação do apoio e aconselhamento de pares;
b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da
identidade lingüística da comunidade surda;
c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças
cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos
modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e
em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento
acadêmico e social.

4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados
Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores,
inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino
da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais
e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa
capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a
utilização de modos, meios e formatos apropriados de
comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais
pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.
5. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência
possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento
profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e
formação continuada, sem discriminação e em igualdade de
condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão
de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.

Direito do Trabalho
A Convenção 159/83 da OIT determina que
cada país membro formule e aplique uma Política
nacional sobre Reabilitação profissional e emprego
de pessoas deficiente. A reabilitação deve permitir
que a pessoa com deficiência obtenha e conserve
um emprego, progrida nele e consiga se integrar na
vida social.

Pré-requisitos Constitucionais da Lei nº 7.853/89.
Art. 7º
São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do
trabalhador portador de deficiência;

COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS
Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
II - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
XIV - proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Da Assistência Social
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.

Da Educação

Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem , com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
§ 1º
II - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física,
sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras
de deficiência.
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos
logradouros, dos edifícios de uso público e dos
veículos de transporte coletivo atualmente
existentes a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência, conforme o
disposto no art. 227, § 2º.

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 (Lei dos
Portadores de Deficiência)
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras
de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos
dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério
Público, define crimes, e dá outras providências.

LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
Estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.

LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000.
Dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica (pessoas portadoras de deficiência, os idosos
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as
gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por
crianças de colo terão atendimento prioritário), e dá
outras providências.

Direitos e legislação de tutela “LGBT”
Não temos no ordenamento jurídico legal
brasileiro uma legislação específica que trate e fale
da tutela dos direitos LGBT.
O que temos são decisões importantes do STF
ligadas a discussão e os direitos da União
homossexual.
A Constituição traz entre os seus objetivos
fundamentais no art. 3º , IV, a proibição de
preconceito de sexo e quaisquer outras formas de
discriminação.

ADI 4277/DF E ADPF 132 – UNIÃO HOMOAFETIVA E
RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO
2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO
SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER
(GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA
QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO
DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO
PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL.
LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA
NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO,
EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À
INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA.

O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional
expressa ou implícita em sentido contrário, não se
presta como fator de desigualação jurídica. Proibição
de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da
Constituição Federal, por colidir frontalmente com o
objetivo constitucional de “promover o bem de todos”.
Direito à busca da felicidade. Salto normativo da
proibição do preconceito para a proclamação do direito
à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz
parte da autonomia da vontade das pessoas naturais.
Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade
e da privacidade constitucionalmente tuteladas.
Autonomia da vontade.

Dificuldades de uma legislação LGBT:
Problema e discussão moral?
Questões religiosas?
Tentativa de retrocesso legal, tendo em vista as
vitórias e as tutelas judiciais.
Mudança de
Homofobia.

estratégia

a

criminalização

da
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