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DIREITOS E GARANTIAS

ArT. 20.- A sociedade brasi leiro é plu
riéTnico, ficando reconhecidas as formas de orga
nizaçõo nacional aos povos Indígenas.

ArT. 20. Todos, homens e mulheres, são
iguais peranTe a lei, que punirá como crime
inaflanç6vel qualquer discrlminaçbo aTenTaTória
aos direii03 humanos e aos aqui eSTabelecidos,

§ 20, Ninguém será prejudi'cado ou pri-
vi legiado em razão de nascimenTo, eTnia, raça,
cor, sexo, Trabalho, reI igião, orienTação sexual,
convicções pol íTlcas ou fi losóficas, ser porTador
de deficiência de·qualquer. ordem e qualquer parTi
cularidade ou condição social

5 20. O Poder Públ
mas específicos, promoverá a
conómica e educacional.

ico, medianTe progra
igualdade social, e-

9 30. Não conSTiTui discriminaçõo ou
privi légio a apf icação, pelo Poder Públ ico, de me
didas compensaTórias visando a implemenTação do
princípio consTiTucional de isonomia a pessoas ou
grupos víTimas de discrirninaçbo comprovada,

§ 40. EnTendem-se . como medidas compen-
saTórias aquelas voliadas a dar preferêncici a de
Terminados cidadãos ou grupos de cidadãos, para
garanTir sua parTicipação igual iTória no acesso ao
mercado de Trabalho, à educação, à saúde e aos de
mais direiTos sociais.

§ 50.
i'ema de adm i ssôo

Caberá ao EG~ado, denTro do sis
nos esTabelecimenTOS de ensino
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póbl ico, desde a creche o~é o segundo grau, a ado
ç60 de uma aç60 compensa~ória visando b in~Ggroção

plena d?s crianças carcn~cs, a adoçbo d~ auxfl io
sup I eml?n~ar para a J i mCI';lTaçao, TransporTe, e
vesTuário, caso a simples graTuidade de ensino não
permiTa, comprovadamenTe, que venham a conTinuar
seu aprendizado.

NEGROS

ArT.30. ConsTi~ui crime ,nafiançável
subesTimar, eSTereoTipar ou degradar grupos aTni
COSI raciais ou de cor, ou pessoas perTencenTes
aos mesmos, por me i o de pc I o v r-ciss , i magens ou re
presenTações, aTravés de quaisquer meios de
comunicação.

ArT. 40. A Educação dará ênfase à j'-

gualdqde dos 5ZXOS, à lUTa conTra o racismo e TO
das as formas de discriminação, afirman~o as ca
racTerísTicas mulTiculTurals e plurióTnicas do
povo brasi leiro.

ArT. 50. O e.ns i no de "H i sTór i a das Popu-
laç6es Negras, ~ndígenas e demais ETniaS que com
põem a Nacional idade Brasi Jairo" seró obrigaTório
em Todos os níveis da educação brasi lelra, na for
ma que a lei dispuser.

ArT. 60. O ESTado garanTirá o TíTulo dn
propriedade definiTivo das Terras ocupadas pelas
comunidades negras remanescenTes dos Qui lombos.

ArT. 70.
fixação de datas

nacionais.
ção para os

Le i ord i nór i a di epo/"r:( c o b r-c: o
comcmorat·j vos dc.! o I .\C.t ,; i gn i f I ca-

diferenTes segmenTos éTnicos



-4-

ArT. 80. O País não manTerá relações
diplomáTicas e não firmará TraTados, acordos ou
convénios com países que desrespeiTem os direiTos
c o,,:..; T <..1 n -I 12t, d...:l .. O C c I a r' (J '': U o Uni v (o! P L c.. I d u c, f) I ,. u I I' o o

do Homem", bem como não permiTirá aTiVIdades de
empresas desses países em seu TerriTório.

POPULAÇÕES INDÍGENAS

especiais
de ou"rros

ArT. 90.- Os índios gozarão
previsTos nesTe capíTulo,
inSTiTuídos por lei.

dos
sem

direiTOS
prejuízo

Tert'OS 1

saúde e

§ 10. CompeTe à União a proTeção
6s inSTiTuições, às pessoas, aos bens,
a garanTia à educação dos índios.

às
à

§ 20. A educação de que TraTa o
parágrafo anTerior será minisTrada, no nível
básico, nas I ínguas maTerna e porTuguesa, assegu
rada a preservaçâo da idenTidade éTnica e culTural
das populaçoes indígenas.

§ 30. São reconhecidos aos índios a sua
organizaçôo social, seus usos, cosTUmes, I ínsuas,
Tradições e seus direiTOS originários sobre as
Terras que ocupam.

·ArT. ~o A execução da pol íTica indige
ni~To, submeTida aos princípios e direiTOS esTabe
lecidos neSTe capíTulo, será coordenada por órgâo
própr i. o da adm i n i sTrClçao f edera I, subor'd i nado a um
Conselho de represenToções \ndigenac, a Gerem re-

9'U I amenTados em I e i .

ArT. 11
são inal ienáveis,

As Terras ocupadas pelos índios
deSTinadas 6 sua posse perman~n-
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~e, ficando recqnhecido o seu direiTo ao usufruTo
exclusivo das riquezas na~urais do solo e do sub
solo, das u~i I idades nelas exis~enTes e dos cursos
fluviais, assegurado o direiTo de nave8oçóo.

§ ~o. Sôo ~erras ocupadas pelos índios
as por eles habj~adas, as u~i I izadas para suas a
~ i v i dades produ"! i vas, . e as áreas necessár i as à sua
reprodução física e culTural SGgundo seus usos,
co~TUmE:!s ~ irad i ç;b\?~} i nc Il.) í cioC-J ("1!"-; nC'\'C:"',~,ór I C~~'"; c"..

preservaç60 do meio ambienTe e do
culiural

seu paTrimónio

União,
veis a
que n60
índios.

§ 20. As ierras indígenas são bens da
i na I i enáve i ss , i mprescr i i í ve ; s e i nd ; spon í 

qualquer Triulo, vedada oUTra dnsTinaç&o
seja a pos~e e usufruio dos próprios

§ 30. Aos índios é

faiscaç60 e garimpagem em suas
permi,ida

Terras.
a caTa,

§ 40. A pesqu i sa, I avra ou o x p l o r-o o ci o
de minérios e riquezas naTurais, somenTe poder60
ser desenvolvida~ como prívi légio da Uni60, no
caso de o exigir o inieresse naCional e de incrxls
i i rem reservas conhec i·das e suf i c i enTes pC1ra o
consumo inTerno, e exploróveis, em OUTras parTes
do TerriTório bras; I~iro.

§ 50. A exploração de madeira prcvlsTa
no parágrafo anTerior impl ica na obrigaToriedade
de refloreSTamenTo, com árvores da mesma espéci~.

§ 80. Exigir-se-á a aUTorizaçao das po-
pulações indígenas envolvidas e a aprovaçao do
Cong~esso Nacional, caso a caso, para o início de
pc~quisa, lav~a ou exploração de min0rios na~ Ter
ras por elas ocupadas.

§ 70.' - Nos casos prev i STOS no § 40. 'I o
Congresso Nacional eSTabelecerá, caso a caso, um
percenTual do Toial da produção do maierial explo
rado necessário' ao cusTeio das despesas com a pes-
quísa, lavra e exploraç60 das riquezas minerais e
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naTuraiS nas Terras indígenas, sendo que, o res
TanTe do produção será de propriedade exclusiva
dos índios. A comercial ização desTa produção far
se-á com a inTerveniéncia do MiniSTÉrio Públ ico,
sendo nula qualquer cláusula que fixe preços ou
condições inferiores àqueles vigenTes no mercado
inTerno. Caberá ao Tribunal de ConTas da União
fiscal izar o fiel cumprimenTo do eSTabelecido nes
Te parágrafo, enviando ao Congresso Nacional rela
Tório semesTral fundamenTado, denunciando imedia
TamenTe qualquer irregularidade verificada.

ArT. 12 A União dará início à imediaTa
demarcação das Terras RECONHECIDAS ocupadas pelos
índios, devendo o processo esTar concluído no pra
zo máximo de 4 (qucTro) anos.

§ 10. Caberá ao Serviço Geográfico do
ExérciTO implemenTar a medida previSTa nO capuT,
devendo, a cada ano, concluir, pelo menos, a de
marcação de 251 (vinTe e cinco por cenTO) das Ter
ras RECONHECIDAS ocupadas peles índios.

§ 20. - As Terras ocupadas pelos índios,
e aTualmenTe não RECONHECIDAS, Terão, quando de
seu RECONHECIMENTO, suo demarcação concluído no
prazo máximo de 1 (um) anO.

§ 30. - Ficam vedadas a remoção de grupos
indígenas de suas Terras salvo nos casos de epi
demia, caTáSTrofes da naTureza e OUTros simi larp.s.
ficando garanTido seu reTorno às Terras quando o
risco eSTiver e/ iminado e proibida, sob qualquer
preTexTo~ a desTinaçbo para qualquer oUTro fim,
das Terras TemporiamenTe desocupadas e a apl ica
çbo de qualquer medida que I imi1e seus direiTOS à
posse e ao usufrUTO exclusivo.

ArT. 13 São nulos e eXTinTOS e nbo pro~

duzirão efeiTOS jurídicos os aTos ~e qualquer na
Tureza, ainda que já praTicados, que Tenham por
objeTo o domínio, a posse, o UZO, a ocupação ou a
concessbo de Terras ocupadas Relos índios.
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g 10. A nul idade e a eXTinção de que_
TraTa esTe arTigo não dão direiTo de açáo ou inde
nização conTra a Uniáo ou os índios, salvo qUQnio
aos preTendenTes ou adquirenTes de boa fé, em re-
I ação aos aTos que TenhaM versado cso o r-o Terras ~

inda não deMarcadas, caso em que o órgão do poder
p0bl ico que Tenha auTorizado ~ preTensão oU emiTi
do TíTulo responderá civelMenTe.

g 20.
na hipóTese do
manUTenção do
posse de Terra

- O exercício do direiTo de ação,
parágrafo anTerior, não auTori~a a

auTor ou de seu I iTisconsorTc na
indígena.

deste
6rgão
zaç:ão

§ 30. O qispOSTO no parágrafo primeiro
artigo não Impede o dirfiio de regresso do

do poder públ ico, neM el ide a responsaol I i
penal do agenTe.

§ 40. Os atos que possibi I íTem, auTori
zem ou consTiTuam invasões de Terras indígenas ou
resTrição i legal a algum dos direiTos aqui prevIs
Tos, caracTerizaM deliTo conTra o paTriM6nio pú
b I i co da Un i õ o ,

Art. 14
organizaçpes, o
Nac i ona I, sáo
juízo eM defesa
índios.

Os í nd i os, suas cOloun I dac!p.s c
MinisT~rio P0bl ico e o Congresso
parTes legíTimas. para ingressar em

dos inTeresses e direiTos dos

Parágrafo 0nico A compcTcncia'para di
rimir dispuTas sobre os direiTos indígenas s~rá

sempre da JUSTiça Federal.

ArT. 15 - Ao MinisTério Públ ico compeTe a
defesa e proTeção dos direiTos dos índios, judi
cial e eXTrajudicialmenTe, devendo agir d~ Ofício
ou medianTe provocação.

§ 10. A proTeção compreende a pessoa, o
património maTerial e imaTerial, ~ inTeresse dos
índios, a preservação e resTauração de seus direi
Tos, a reparaçáo de danos e a promoção de respon
sabi I idade dos ofensores.
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§ 20. - Em Toda relaçõo conTraTual de que
puder resulTar prejuízo aos direiTos dos índios,
seró obrigaTória a inTerven~ência do MinisTério
Públ ico, sob pena de nul idade.

ArT. is - CompeTe exclusivamenTe ao
gresso Nacional legislar sobre as garanTias
direiTos dos índios.

PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Con
dos

ArT. ~7 - O
pol íTlcas desTinadas
condições que possam

Poder Públ ico implemenTará
à prevenção de doenças ou
levar à deficiência.

Parágrafo Ú~ico - A lei disporá sobre a
responsabi I idade daqueles que conTribuam para
criar condições que levem à deficiência.

ArT. ~8 - O Poder Públ ico assegura às
pessoas porTadoras de deficiência a educação
básica e profissional izanTe graTuiTa} desde o nas
cimenTo a sem I imiTe de idade} ~empre que possível
em classes regulares, garanTida a assisTência e o
acompanhamenTo especial izados.

§ ~o. - É a~segurada, em Todos os graus
de ensino, a uTi I izaçõo das Técnicas espr.ciais em
pregadas na educação das pessoas porTadoras de
deficiência.

§ 20. - Em seus respecTivos orçamenTos, a
União, os EsTados e os Municípios desTinaráo para
a educação das pessoas porTadoras de deficiência
~Of. (dez por cenTo) dos recursos carreados para a
educação.

ArT. ~9 - Às pessoas porTadoras de defi
crencia, o Poder Públ ico garanTe assisTencia~ Tra
TamenTo médico-hospiTalar e habi I iTaçõo e reabi I i-
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Tação adequados, além de inTegraçáo no vida econó
mica e social do País.

§ 10. A lei disporá sobre o papel da
AdminisTração Públ icq, da empresa e~TaTal e da em
presa privada no processo de inTegração das pesso
as porTadoras de defici~ncia no vida econ6mica e
social do País, e sobre a concess?o de incenTivos
às aTividades relacionadas 00 exercício prOfissio
nal de~sas pessoas.

§ 20. Em seus reRpeCTivos orçamenTOS, a
Uni~o, os ESTados e os Municípios desTinarão poro
a saúde e a assisTência social das pessoos por ,0
doras de deficiência 10t (de= por cenTo) dos re
cursos carreados para a saúde e a assisTcnçia
social.

menTo em
Tadoras

·própria

A~T. 20 - O Pod~r Pú9' ico garanTe TraTa
insTiTuições apropriadas às pessoas por
de deficiência incapazes-de suprirem sua

subsisTência ou de se regerem.

ArT. 21 É proibida o discriminação de
pessoas porTadoras de dRfici6nci~ no q~c se refere
e~pncialmunTc ~ admissoo ao Trabalho c dip'CITOS

decorrenTes.

ArT. 22 Os edifícios públ icos e parTi
culares de frequéncia aberTa ao públ ico, os Idgra
douros públ icos e os meios de TransporTes coleTi
vos serão adapTados poro que os pessoas porTadoras
de deficiência Tenham a eles I ivre acesso.

ArT. 23 É assegurado
doras de deficiéncia sensorial e

à informação e à comunicação,
adapTações necessárias.

às p~ssoas porTa
da fala o direiTO

considerando-se as

ArT. 24 A responsabi I idade penal
pessoas porTador?s de deficiência menTal será
Terminada em função de sua idade menTa1.

das
de-
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ArT. 25 - As pes~oas porTadoras de defi
ciência que não apresenTem comprovadas condições
de habi I iTação profissional ou eSTejam em processo
de habi I itação ou rcabi I itaç60, 8 que sujam caren
tes"de recursos ou que, sendo menores, pertençam a
famíl ia desprovida dos recursos necessários à sub
sistência, têm direito a pensão de valor não infe
rior ao salário-mínimo.

Art. 26 - São isentas de tributos as en
tidades sem fins lucrativos dedicadas ao ensino,
habi I itação, reabi I itação e tratamento de pessoas
portadoras de deficiência, bem como as dedicadas a
pesquisas relacionadas à melhoria das condições de
existência dessas pessoas.

Parógrafo único - A lei disporó sobre a
ísenção de tributos para a aquisição de maTerial
ou equipamento ecpecial Izados para pessoas porta
doras de deficiência.

MINORIAS

ArT. 27 - Ê I ivre a manifestação do p€n
samenTo, de crença rei igiosa e de convicções fi 10
sóficas e pol íticas, vedado o anonimato.

§

cos ficam
sociedade.

10. - As diversões e
sujeitos às leis

espetáculos públ i
de proTeção da

§ 20. - Cada um responderá, na forma da
lei, pelos abusos que cometer no exercício das ma
nifestações de que trata est~ artigo.

guerra,
espécie.

§ 30. - Não é
à violência ou à

permitido o incitamento à
discriminação de qualquer

Art. 28 - ~lca assegurada a igualdade de
direito de todas as rei igíões.
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§ 10. É garan~ida a
rei igioso, respei~ada a dignidade

práTica de cul~o

da pessoa.

§ 20. Será presTado, nos Termos da lei,
-assisTência reI igiosa às Forças Armados e auxi I ia
res e, nos es~abelecimenTos de inT~rnação coleTi
va, aos inTeressados que sol iciTarem direTamenTe
ou por in~ermédio de seus represenTanTes legais,
respeiTado o credo de cada um.

§ 30. Os cemiTérios Terao caráTer secu
lar e serão. adminiSTrados pela aUTorIdade munICI
pai, permi~indo-se a Todas as confissoes rei igio
sas praTicar neles os seus riTos.

rôo,
res e

§ - 40. A!i:.
na forma da lei
cremaTórios.

associações rei igiosas pode
manTer cemiiêrios parTicula-

ArT. 29 - Os esiabe I ec i·menTos de ens i no
poderão m i n i sTrar ou I as de re I i g ~ão, i d i OMas e
Tradições que forem do inTeresse da COMunidade que
aTendam, ressalvado o caráTer n60 obrigaTório das
aulas de reI igi60.

ArT. 30 - Os presidiários e as
presidiárias Têm direiTo à dignidade e inTegridade
física e menTal, à assiSTência espiriTual, educa
cional, jurídica, saniTária, à sociabi I idade, à

comunicabi J idade, ao Trabalho prodUTivo e remune
rado, na forma da lei.

Parágrafo Único - É dever do EsTado man
Ter condições apropriadas nos eSTabelecimenTos p'e~

nais, para viabi I Izar um relacionamenTO adequado
enTre as presidiárias, seus esposos ou companhei-
ros e fi lhos. .

ArT. 31 O ESTado indenizará, na forma
que a I e i dispuser., o pres i.d i ár i o que u I~rapassar
o cumprimenTO do prazo de s~a condenação, sem pre
juízo da aç~o penal conTra a aUToridade
responsáve I .
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~FICÁCIA CONSTITUÇIONAL

ArT. 32 - Os direiTos e garanTias cons
~anTes desTa ConsTiTuição Têm apl icação imediaTa.

§ 10. - Na omissão da lei
sobre o coso de modo o aTingir os
consTiTucional

o juiz decidlró
f.lns da norma

omissão
!l 20.

da lei
- Verificando-se
que I nv I Clb i I I z e

a InexiSTência
Cl pleniTude

ou
do

eficóc~a de direfTos e garanTias assegurados nesTa
ConSTiTuição, o Supremo Tribunal Federal
recomendará 00 poder compeTenTe o edição de norma
que venho o suprir o falTa.

ArT. 33 - A omiss60 n~ cumprimenTo dos
preceiTos consTiTucionais será de responsabi I Idade
do auToridade compeTenTe para suo apl icação, im
pl icando, q0ando comprovado, em desTiTuição do
cargo ou na perda do mandaTo eleTivo.

Centro Gráfico do senado Federal - Brasílía, - DF
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