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NOTA TÉCNICA 

 

PROJETO DE LEI SOBRE FILHOS SEPARADOS DE PAIS COM HANSENÍASE 

 

 

 
Nota Técnica elaborada pelo núcleo temático sobre reparação integral às vítimas do 

isolamento compulsório de hanseníase no Brasil do século XX do Grupo de Pesquisa 

CNPq “Saúde, Direitos Humanos e Vulnerabilidades”, do Programa de Pós- 

Graduação em Direito da PUC-Campinas, em parceria com o Núcleo de Estudos 

Clínicos da PUC-Campinas. 

 

 
O objetivo desta Nota Técnica é apoiar os trabalhos do Movimento de 

Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) e dos filhos separados de 

pais comhanseníase, bem como analisar e reforçar junto às Deputadas e Deputados a 

importância da aprovação do Projeto de Lei n. 1214/2019, em tramitação na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, para um processo em curso de reparação integral às 

filhas e filhos que, durante a política de isolamento compulsório de hanseníase, foram 

separados dos seus pais no Estado de São Paulo. 

A presente nota técnica apresenta as razões fáticas e jurídicas pelas quais o PL 

n. 1214/2019 se insere em projeto amplo de reparação integral que vem sendo construído 

com participação ativa do MORHAN há mais de 40 anos. De modo direto e objetivo, o 

referido PL atende à técnica legislativa e mantém compatibilidade com a Constituição 

Federal, à Constituição do Estado de São Paulo, além dos tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos cuja agenda de compromissos é assumida pelo Estado 

brasileiro. 
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1. Contexto do Projeto de Lei 1.214/2019 

 
O PL n. 1.214/2018, de autoria da Excelentíssima Senhora Deputada Leci 

Brandão, versa sobre “o pagamento de indenização às pessoas que foram separadas de seus 

pais e representantes legais no curso da política de isolamento compulsório de pessoas 

afetadas pela hanseníase”.1 Como consta da exposição de motivos, esse PL foi elaborado 

com ampla participação das vítimas e do MORHAN, contando com audiências públicas que 

qualificaram o teor e o conteúdo do seu texto. 

Nesse sentido, o PL representa o reconhecimento em nível estadual das dores 

que marcam presente, cotidiana e permanentemente a vida de centenas de cidadãs e cidadãos 

que, no maior estado do Brasil, foram vítimas de uma política de graves violações a direitos 

humanos. 

Vale registrar que esta casa legislativa esteve aberta às vítimas e membros do 

MORHAN e do grupo de pesquisa signatário durante todo o processo de tramitação do PL, 

não apenas através de audiências públicas, mas também com espaço na TV ALESP, 

conforme links a seguir: 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=400093 

https://www.youtube.com/watch?v=cHGFwqevsTA 

https://www.youtube.com/watch?v=1JZoABhqZIU 

Em 23 de novembro de 2021, o PL n. 1.214/2021 foi aprovado pela Comissão 

de Finanças, Orçamento e Planejamento e agora segue para apreciação no Plenário. Importa 

destacar que o PL n. 1.214/2019, conforme consta de sua tramitação, recebeu outros 

importantes pareceres favoráveis, a saber: i) em 03 de setembro de 2021 Parecer nº 734, de 

2021, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da 

Participação e das Questões Sociais, cuja relatoria foi da Excelentíssima Senhora Deputada 

Letícia Aguiar; e, ii) em 04 de março de 2021 - Parecer n. 229 - da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, relatoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Daniel Soares. 

Como parte de um movimento conjunto protagonizado por antigos pacientes de 

hanseníase e seus familiares, mais especificamente as pessoas atingidas pela doença e os 

filhos separados de pais e mães com hanseníase, há o engajamento de diversos atores da 

sociedade civil no sentido de construir um processo de transição que, na linha do que dispõe 

o Informe do Secretário Geral da ONU intitulado “The rule of law and transitional justice in 

 

 

1 SÃO PAULO, Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, Projeto de Lei n. 1.214/2019 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=400093
https://www.youtube.com/watch?v=cHGFwqevsTA
https://www.youtube.com/watch?v=1JZoABhqZIU
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conflict and post-conflict societies” (ONU, S/2004/616), considera a perspectiva de uma 

reparação integral. Ou seja, além do estabelecimento de uma política de registro e memória 

da história com o propósito de rechaçar e evitar a repetição das práticas estatais violadoras 

de direitos humanos, os processos de transição também devem compreender a indenização 

com o pagamento de uma quantia em dinheiro. No caso dos filhos separados de pais com 

hanseníase, o pagamento em dinheiro tem a perspectiva de reconhecer a separação como um 

dano a um projeto de vida2. 

Esse é o sentido dos projetos de lei em trâmite nesta Assembleia Legislativa do 

estado de São Paulo (além do PL n. 1.214/2019, objeto desta nota técnica, há o PL n. 

1.287/2019 e que versa sobre a regularização fundiárias das terras das antigas colônias de 

hanseníase), igualmente de autoria da Excelentíssima Deputada Leci Brandão, os quais se 

relacionam com outras ações realizadas junto ao Poder Executivo e Poder Judiciário, além 

de diversas articulações no âmbito de organizações internacionais. 

Entre os anos de 1930 e 1969, houve a criação de verdadeiras “cidades”, também 

denominadas pejorativamente como “vila dos leprosos”, para as pessoas portadoras de 

 
 

2 O dano ao projeto de vida é o tipo de dano que atinge diretamente a realização pessoal e/ou profissional do 

indivíduo. É o rompimento da meta de vida, sendo ele mais extenso que o dano moral. É um dano que paralisa o 

pleno desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento este que, como todo direito marcado pelo timbre da 

fundamentalidade e humanidade, é interdependente e indivisível. Aliás, a face complexa do direito à reparação ao 
dano ao projeto de vida é uma das configurações mais claras da indivisibilidade dos direitos humanos, na medida 

em que evidencia a impossibilidade (e o erro) em separar, doutrinariamente, os danos morais dos danos materiais, 

na medida em que isso, quando estamos discutindo graves violações a direitos humanos, significa separar o 

indivíduo em uma dimensão material e outra moral/psicológica. O indivíduo é uno e o Direito precisa responder a 

essa unidade física e moral (e também espiritual), bem representada no projeto de vida ou, em outros termos, no 

direito ao desenvolvimento e no direito à plena realização de suas aspirações. No caso Hermanos Gomes 

Paquiyauri vs Peru, a Corte Interamericana declarou que o dano ao projeto de vida envolve tanto aspectos 

materiais como imateriais, e compreende, assim, não somente uma reparação indenizatória pela privação arbitrária 

da vida, mas também por ter sido afetado o livre-desenvolvimento da personalidade, a interrupção de atividades 

que gerariam ganho patrimonial. Também podemos ressaltar as perdas com relação aos aspectos espirituais, a 

realização pessoal, familiar, de planos e metas. Essa espécie de dano também está contida no caso Gutiérrez Soler 
versus Colômbia, também da Corte Interamericana: Incumbe a cada indivíduo formular as escolhas de vida que 

levarão ao desenvolvimento pleno da personalidade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos há muito 

reconhece a proteção jurídica conferida ao projeto de vida (v. Loayza Tamayo versus Peru, Cantoral Benavides 

versus Peru), que indubitavelmente faz parte do conteúdo existencial da dignidade da pessoa humana. Sobre esse 

ponto, consignou Antônio Augusto Cançado Trindade no caso Gutiérrez Soler versus Colômbia, julgado em 12 

de setembro de 2005: Todos vivemos no tempo, que termina por nos consumir. Precisamente por vivermos no 

tempo, cada um busca divisar seu projeto de vida. O vocábulo “projeto” encerra em si toda uma dimensão 

temporal. O projeto de vida tem, assim, um valor essencialmente existencial, atendo-se à ideia de realização 

pessoal integral. É dizer, no marco da transitoriedade da vida, a cada um cabe proceder às opções que lhe 

pareçam acertadas, no exercício da plena liberdade pessoal, para alcançar a realização de seus ideais. A busca 

da realização do projeto de vida desvenda, pois, um alto valor existencial, capaz de dar sentido à vida de cada 

um. O dano ao projeto de vida também já teve repercussão na jurisprudência nacional. O Ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF n. 132/RJ e da ADI n. 4.277/DF, 

mencionou no seu voto o dano ao projeto de vida. A dignidade da vida requer a possibilidade de concretização de 

metas e projetos. Daí se falar em dano existencial quando o Estado agride o cidadão nesse aspecto. Vale dizer: ao 

Estado é vedado obstar que os indivíduos busquem a própria felicidade, a não ser em caso de violação ao direito 

de outrem, o que não ocorre no caso em questão. 
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hanseníase como forma isolacionista de manter pais, mães e responsáveis legais de crianças 

e adolescentes apartados da sociedade. As chamadas colônias (e os educandários e 

preventórios, para onde eram enviadas as crianças) foram parte da determinação do Decreto 

n. 16.300/1923 e se tratava, de modo mais amplo, da política de profilaxia da “lepra”. Nesses 

espaços funcionavam hospitais, creches, orfanatos e asilos, mas a realidade e a história 

mostraram que se enraizaram como verdadeiros campos de concentração. 

Houve, em 1920, quando criado o Departamento Nacional de Saúde Pública 

(Decreto n. 3.987/1920), a consolidação da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças 

Venéreas (14.354/1920), que dentre outras medidas, instituiu os “asilos-colônias” para o 

isolamento de “leprosos pobres”, como também instituiu o “isolamento domiciliar” aos 

pacientes que dispusesse de recursos financeiros, obrigatoriedade no isolamento de recém- 

nascidos, crianças ou adolescentes filhos de portadores de hanseníase, proibição expressa 

para o exercício de atividade laboral. Aqui temos um recorte bastante evidente do tratamento 

dado aos pobres e aos que possuíam algum recurso financeiro. 

Todas as medidas descritas pelo Decreto 14.354/1920 foram reiteradamente 

objeto de implementação pelo governo do estado de São Paulo. 

Compreender o PL n. 1.214/2019 no contexto histórico constituído pelas 

políticas formuladas pelo e para o estado de São Paulo significa, dentre outros fatores, 

pontuar que houve uma capilarização do isolamento em uma rede composta por cinco 

“asilos-colônias” e que estavam localizados nos municípios de Casa Branca (Cocais), 

Guarulhos (Padre Bento), Bauru (Aimorés), Mogi das Cruzes (Santo Angelo) e Itu 

(Pirapitingui), todos administrados pelo Departamento de Profilaxia da Lepra de São Paulo. 

De forma sintética, a política de isolamento desenvolvida no estado de São Paulo 

reforça a necessidade de reparação integral nos  termos postos à discussão nesta casa 

legislativa pelo PL n. 1.214/2019. A proibição do isolamento compulsório ocorreu em nível 

federal em 1962, porém sua manutenção de modo oficial no estado de São Paulo até 1967.3 

Apesar disso, o isolamento compulsório irregular ocorreu por todo o país até 1986, como 

reconhece a lei federal 11.520/07, e as dores psíquicas da separação das famílias e das 

torturas das pessoas doentes e das crianças permanecem até hoje nas vítimas que ainda estão 

vivas. 

 

 

 
 
 

3 Decreto n. 968/1962 – Baixa Normas Técnicas Especiais para o Combate à Lepra no País 



Grupo de Pesquisa CNPq Saúde, Direitos Humanos e Vulnerabilidades 

Programa de Pós-graduação em Direito da PUC-Campinas 

 

Como consta do Relatório apresentado pela Relatora Especial da ONU para a 

Eliminação da Discriminação contra as Pessoas Afetadas pela Hanseníase e seus Familiares sobre 

o Brasil: 

Essas crianças cresceram sem nenhum contato com seus pais biológicos e muitas delas 

sofreram encarceramentos, tratamentos desumanos e tortura nos preventórios, como 
trabalho forçado, abuso sexual e outras formas de violência física e psicológica. Como 

resultado dessas violações, muitas dessas pessoas não têm acesso hoje a um padrão 

adequado de vida e autonomia econômica, e muitas sofrem de distúrbios e deficiências 

psicossociais que prejudicam sua reabilitação e inclusão na sociedade.4 

 

 

Esta nota técnica, portanto, parte das orientações emanadas dos organismos 

internacionais de direitos humanos e das experiências institucionais nacionais de reparação 

a graves violações a direitos humanos. As experiências construídas nos movimentos de 

vítimas que pleiteiam a adoção de uma política reparatória solidificam a compreensão em 

torno da necessidade de implementação de medidas concretas por parte do Estado que visem 

reparar integralmente as violações a direitos humanos permanentemente sofridas pelas 

vítimas. 

Esta nota técnica tem como objetivo colaborar com a condução dos trabalhos 

legislativos, partindo das perspectivas nacionais e internacionais de reparação integral e 

justiça de transição, sobre as graves violações a direitos humanos cometidas contra pessoas 

atingidas pela hanseníase e seus familiares durante a política de “profilaxia da lepra”, que 

vigorou no Brasil de 31 de dezembro de 1923 a 31 de dezembro de 1986. 

Durante essa política, as pessoas atingidas pela doença e seus familiares foram 

vítimas de diversos tipos de violações a direitos humanos, a saber: os isolamentos e 

internações compulsórias e a separação de filhos das pessoas afetadas pela doença. O 

isolamento e a separação, foram medidas sanitárias no bojo das quais foram praticados outros 

atos que ensejaram danos de difícil reparação: lesões permanentes que, em interação com as 

barreiras sociais, configuram deficiência; traumas decorrentes de abusos sexuais na infância; 

preconceito e estigma que ainda hoje permanecem arraigados na sociedade. 

Em números, o contexto no Brasil é refletido no fato de ser o país com o maior 

número de pessoas diagnosticadas com hanseníase. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), considerando as Américas, 93% dos casos de hanseníase são registrados 

no Brasil, somando 26.875 novos casos em 2017 e 28.660 novos casos em 2018. 

 

 
4 Tradução livre do inglês. Disponível em <https://undocs.org/A/HRC/44/46/Add.2> Acesso em 01 de agosto de 

2020. 

https://undocs.org/A/HRC/44/46/Add.2
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A preocupação da OMS com relação à hanseníase é objeto de ação que apresenta 

metas e orientações no que se refere à Agenda 2030 da ONU, intitulada Estratégia Global 

de Hanseníase 2021–2030 “Rumo à zero hanseníase”, formulada mediante diálogos e 

consultas entre 2019 e 2020. A ação promovida pela OMS faz parte de uma das estratégias 

voltadas às doenças inseridas no Roteiro da OMS para Doenças Tropicais Negligenciadas 

2021–2030. Segundo a OMS, buscando-se implementar os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, a ação tem por base: 

(i) implementar roteiro zero hanseníase, próprio do país, em todos os países 

endêmicos; 

(ii) ampliar a prevenção da hanseníase juntamente com a detecção ativa integrada 

de casos; 

(iii) tratar a hanseníase e suas complicações e prevenir novas incapacidades; e 
(iv) combater o estigma e garantir que os direitos humanos sejam respeitados. A 

interrupção da transmissão e a eliminação da doença estão no centro da Estratégia.5 

A criação de mecanismos que se voltarem à reparação integral busca adequar a 

resposta do Estado brasileiro, mas especificamente no caso do PL n. 1.214/2019 visa 

concretizar ações que viabilizem às pessoas vítimas da política de isolamento compulsório, 

ao menos, uma redução do dano ao projeto de vida que sofreram e sofrem em razão das 

violações e que permanecem atingindo diretamente a realização pessoal e/ou profissional de 

todas essas pessoas que, de alguma forma, foram vitimadas pela política isolacionista 

implementada pelos governos federal e estadual. 

 

 
 

2. Contexto histórico das normativas sobre isolamento e separação das 

crianças 
 

Durante os anos de 1923 a 1986, com fundamento no Decreto 16.300/1923 e na 

Lei n. 610/1949, o Estado brasileiro implementou uma política pública de saúde pautada no 

isolamento compulsório e na separação de filhos de pessoas acometidas pela hanseníase 

(Mycobacterium leprae). Antes disso, o Decreto 5.156/1904 previa a notificação 

compulsória da “lepra” (artigo 145), porém o isolamento era domiciliar (artigo 154). A 

política de “profilaxia da lepra” ganhou novos contornos com os decretos que reorganizaram 

os serviços de saúde pública na década de 20, quais sejam o Decreto 3.987/1920 e o Decreto 

14.354/1920). Os hospitais de isolamento já eram previstos na legislação anterior, porém 

com a aprovação do Regulamento do Departamento Nacional de Saúde, através do Decreto 

 

 

 
 

5 OMS, Estratégia Global de Hanseníase 2021–2030 – “Rumo à zero hanseníase”. 2021 ISBN: 978-92- 

9022-842-4. Disponível em: https://www.who.int/pt/publications/i/item/9789290228509 

http://www.who.int/pt/publications/i/item/9789290228509
http://www.who.int/pt/publications/i/item/9789290228509
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16.300/1923, a política de isolamento se consolidou e, junto com ela, a separação de pais e 

filhos (artigo 128, XIV e artigo 148, alínea “f”). 

A Lei 610/1949 intensificou a política de isolamento e de separação de pais e 

filhos. O isolamento era feito a juízo da autoridade sanitária e se destinava também aos 

doentes que, nos termos da lei, não podiam obter os recursos necessários à própria 

subsistência ou que, mesmo curados, eram portadores de “estigmas impressionantes de 

lepra”. Essa lei foi revogada pela Lei 5.511/1968. 

 

Em 4 de agosto de 1975, o Decreto Presidencial 76.078 definiu nova 

denominação à Divisão Nacional de Lepra e à Companhia Nacional Contra a Lepra, que 

passaram a ter a seguinte denominação, respectivamente: Divisão Nacional de Dermatologia 

Sanitária e Campanha Nacional Contra a Hanseníase. Em 1976, foi publicada a Portaria n. 

165, do Ministério da Saúde, que, além de ter abolido o termo “lepra”, garantiu o 

oferecimento de mecanismos para diagnóstico e tratamento adequados em serviços públicos 

de saúde e não mais em leprosários. Além disso, essa portaria estabeleceu como objetivo 

“eliminar falsos conceitos relativos à alta contagiosidade da doença, à sua incurabilidade e 

à compulsoriedade da internação do doente”, considerando que a hanseníase 1- não é 

transmitida por simples contato, exigindo contato permanente e, pré-disposição para a 

doença e baixa imunidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019.1; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019.2) e 2- é totalmente curável e pode não deixar sequela alguma se diagnosticada em 

tempo e tratada de forma correta6. 

 

Tanto o isolamento como a separação de pais e filhos foram marcados por 

episódios de tortura, como abuso sexual, privação ilegal da liberdade, castigos físicos e 

negligência estatal em relação à readaptação das pessoas afetadas para que pudessem viver 

com autonomia. Esse registro também consta do Relatório apresentado pela Relatora 

Especial da ONU para a Eliminação da Discriminação contra as Pessoas Afetadas pela 

Hanseníase e seus Familiares. 

 

Essas graves violações a direitos humanos foram responsáveis por danos físicos, 

mentais, emocionais, materiais e sociais que impactaram diretamente nos projetos de vida e 

deixaram lesões permanentes nos dois grupos de vítimas objeto da presente pesquisa, ou 

 

 

6 O grande problema é que a hanseníase é, entre as doenças infecciosas, considerada uma das principais causas de 

incapacidades físicas, em razão do seu potencial de causar lesões neurais (NAZARIO, 2017). Ainda, Michelle 

Christini Araújo Vieira e outros (2018), também registram que: Although the authors reported a high cure 

proportion (82–90%), between 1.7% and 5.5% of the individuals developed a disability resulting from the disease. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vieira%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30278054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vieira%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30278054
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seja, pessoas afetadas pela doença (em razão das lesões neurais e das torturas sofridas) e 

filhos separados (em razão da separação, das torturas7 e do abandono). 

 

Apesar da legislação de 1968 e de 1976 e todos as técnicas científicas 

mundialmente conhecidas em temas de saúde, os isolamentos compulsórios e a separação de 

pais e filhos permaneceram sendo praticados como política pública para a hanseníase até o 

ano de 1986, conforme inúmeros relatos de pacientes. A perpetuação do isolamento 

compulsório associado ao estigma8 levou à aprovação de uma lei indenizatória no Brasil, em 

2007, reconhecendo as graves violações a direitos humanos decorrentes dessa política. 

 

A política de internação compulsória e separação de pais e filhos que ocorreu no 

Brasil, apesar de ter sido implementada sob o argumento de que a saúde coletiva estava 

sendo preservada, não apenas foi fracassada na erradicação da doença (os dados atuais da 

doença são a evidência disso), como violou sistematicamente outros direitos das pessoas 

atingidas e seus familiares, como o direito à participação social e política, ao planejamento 

familiar, à saúde reprodutiva e sexual9, à integridade física, psíquica e social, à educação, ao 

trabalho, à cultura,  ir e vir, à liberdade de pensamento e expressão e tantos outros. 

 

A Lei 11.520/2007, que dispôs sobre a concessão de pensão especial como forma 

de reparação simbólica das graves violações a direitos humanos das aproximadamente 

10.000 pessoas atingidas pela hanseníase10 submetidas a isolamento e internação 
 

 

 
 

 
7 Em Betim-MG, existe um grupo de aproximadamente 30 pessoas surdas que cresceu no mesmo educandário. O 

documentário ‘Filhos separados pela injustiça” (2017) registra que essa surdez foi decorrência dos castigos 

empregados contra as crianças com socos e tapas nos ouvidos, causando lesões irreparáveis nos tímpanos. 
 

8 Um autor que tem sido bastante utilizado na definição desse conceito nos estudos sobre pessoa com deficiência 

e também sobre hanseníase é Erving Goffman. Goffman (2017, p.12) explica que o termo estigma foi criado pelos 

gregos para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário 

ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. Para o autor, esses sinais produzidos por corte na pele ou por 

fogo indicavam que ali estava “uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em 

lugares públicos. 

 

 
9 No Japão, o estado impedia até mesmo o nascimento de filhos de pessoas afetadas pela doença. O poder público 

interrompia a gestação com a prática do aborto em mulheres afetadas pela doença, colocava o feto num vidro com 

formol e entregava para as mães. Essa política extremamente violenta foi objeto de uma ação judicial e o Estado 

japonês foi condenado a indenizar as famílias no ano de 2019. O estado japonês decidiu não recorrer da sentença 

e o legislativo japonês aprovou a provisão de 1.8 milhões de yen para que a indenização aos familiares fosse 

realizada. Cf. <https://english.kyodonews.net/news/2019/10/7673e1c52735-japan-lawmakers-ok-plan-to- 

compensate-kin-of-former-leprosy-patients.html?fbclid=IwAR0_J3o3E-3RMKg4aJaG1K3- 

w22x_thWE6mghhBNouqIA-e4Qt_KhalrfPA>. Acesso em 02 de dez. de 2019. 
10 Essa lei não se aplica aos filhos separados de pais com hanseníase. 

https://english.kyodonews.net/news/2019/10/7673e1c52735-japan-lawmakers-ok-plan-to-compensate-kin-of-former-leprosy-patients.html?fbclid=IwAR0_J3o3E-3RMKg4aJaG1K3-w22x_thWE6mghhBNouqIA-e4Qt_KhalrfPA
https://english.kyodonews.net/news/2019/10/7673e1c52735-japan-lawmakers-ok-plan-to-compensate-kin-of-former-leprosy-patients.html?fbclid=IwAR0_J3o3E-3RMKg4aJaG1K3-w22x_thWE6mghhBNouqIA-e4Qt_KhalrfPA
https://english.kyodonews.net/news/2019/10/7673e1c52735-japan-lawmakers-ok-plan-to-compensate-kin-of-former-leprosy-patients.html?fbclid=IwAR0_J3o3E-3RMKg4aJaG1K3-w22x_thWE6mghhBNouqIA-e4Qt_KhalrfPA
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compulsórios e que estavam vivas na data da promulgação da lei, considerou a data de 31 de 

dezembro de 1986 como marco final dessa política. O artigo 1° dessa lei disse o seguinte: 

 
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e 

intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a 

isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, até 31 de dezembro 
de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, correspondente a R$ 

750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

 

Apesar do reconhecimento do Estado brasileiro e da indenização paga às pessoas 

vítimas o isolamento, os filhos separados não foram indenizados, as pessoas afetadas pela 

doença não foram reabilitadas e muitas ainda residem nas antigas colônias (ou 

“leprosários”), o Brasil segue sendo país com maior número de diagnóstico da doença11 e a 

internação compulsória e a destituição do poder familiar permanecem sendo praticados no 

Brasil em relação a doenças e outros fatores relacionados ao estigma, como mulheres 

encarceradas ou em situação de rua. Isso tudo evidencia a atualidade e a relevância do 

presente estudo para políticas públicas de saúde e para a cooperação internacional. 

 

 
 

3. Reflexos atuais nos filhos: sobre a dimensão permanente das violações 

 
A política do isolamento compulsório causou violações graves aos direitos 

humanos dos filhos separados e suas respectivas famílias. Essas violações causaram danos 

que se perpetuaram através das últimas décadas, refletindo até hoje na vida dessas pessoas. 

Algumas famílias ainda vivem nas antigas colônias de hanseníase, considerando que se 

estabeleceram nesses espaços para estarem próximas dos familiares em tratamento. Além 

disso, as diversas formas de violência sofridas pelos filhos durante a política de internamento 

compulsório afetaram significativamente a relação com seus familiares, conforme 

demonstrado por diversos relatos das vítimas, como os depoimentos das vítimas no 

documentário intitulado “Filhos separados pela Injustiça”, disponível no Youtube.12 

 

 

 

11 Resultado desse quadro, apesar de não existir mais o isolamento compulsório, o Brasil é, ainda hoje e 

proporcionalmente à sua população, o país com maior número de casos de hanseníase no mundo. Nas Américas, 

93% dos casos de hanseníase são registrados no Brasil, somando 26.875 novos casos em 2017 e 28.660 novos 

casos em 2018, conforme apontado pela Organização Mundial da Saúde, cf. WHO, 2019. 

 
12 Há diversos registros de relatos das vítimas por diversos sítios eletrônicos, alguns deles se encontram no 

Documentário financiado pelo Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde / PRÓ- 

SAÚDE III em parceria com PUC MINAS, Conselho municipal de saúde, Morhan - Morhan Movimento 

de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Prefeitura de Betim, cf.: Filhos Separados pela 

Injustiça,          20`43`,          Cor          e          P&B, Brasil, 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cs0ejDWNxY0&t=2s 

http://www.youtube.com/watch?v=cs0ejDWNxY0&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=cs0ejDWNxY0&t=2s
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Deste modo, o caráter permanente do sofrimento psíquico decorrente da 

separação, dos maus-tratos e dos abusos a que os filhos separados foram submetidos, 

demonstra a importância da reparação pretendida por meio dos projetos de lei apresentados 

a esta Assembleia Legislativa, uma vez que visam uma reparação em sentido amplo para as 

vítimas, desde a concessão de indenização pecuniária para os filhos, até a regularização da 

situação de moradia das famílias nas antigas colônias e criação de centros de memória para 

a não repetição. Portanto, especificamente com relação ao PL n. 1.214/2019, indenização 

configura um ponto relevante do processo de reparação integral pelas violações de direitos 

humanos, com importância evidente na promoção de direitos sociais das famílias. 

Como afirmado, os danos acometidos possuem dimensão permanente, como 

aqueles advindos de práticas de isolamento que geraram e ainda geram sofrimento psíquico 

decorrente dos maus-tratos e das diversas formas de tortura praticadas contra crianças que 

foram retiradas da guarda dos pais logo após o nascimento. 

Acarretam uma responsabilidade estatal permanente de reparação à luz das 

normas de direito brasileiro e dos tratados e convenções internacionais, como a Convenção 

Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimento Forçado e a 

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes.13 

As questões tanto do estigma quanto do preconceito não devem ser 

desconsideradas. Conforme afirma a Relatora da ONU, Alice Cruz,14 apesar da hanseníase 

do ponto vista biofarmacêutico ter atingido um estágio em que é possível estabelecer a cura 

em pacientes com a doença, mesmo após cessado o quadro clínico (médico/farmacêutico), 

permanece, do ponto de vista social, as sequelas da doença, uma vez que algumas lesões 

remanescem em seus corpos, cujos estigmas perpetuam a forma pela qual são enxergadas 

socialmente. Essa situação de permanente tortura encontra um correspondente histórico na 

década de 1940 em que legalmente se permitia a internação compulsória da pessoa que, 

mesmo curada, permanecia com aquilo que a lei da época denominava de “estigmas 

impressionantes da lepra”. 

 
 

 

13 BRASIL, Presidência da República – Decreto n. 40/1991 - (Promulga a Convenção Contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0040.htm 

 
14 ONU, Organização das Nações Unidas. Relatório da Relatora Especial Alice Cruz para o Conselho de 

Direitos       Humanos        -        A/HRC/38/42.       Disponível       em: https://www.ohchr.org/ 

EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Pages/ListReports.aspx 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0040.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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4. Importância da política de reparação 

 
Pelo Relatório da Relatora Especial da ONU, que versa sobre a erradicação da 

discriminação, a desumanização histórica e a importância de medidas voltadas ao 

acompanhamento e documentação da situação de discriminação como uma situação 

sistêmica e contínua nas pessoas em que foram afetadas pela hanseníase e pela política de 

isolamento compulsório que implicou em graves violações aos filhos e filhas apartados de 

seus pais, mães ou representantes legais, é fundamental para garantir dignidade às vítimas e 

para que, no futuro, as violações não se repitam. 

Dentre outras razões, a Relatora alerta sobre a privação a direitos sociais, 

econômicos, políticos, culturais e civis que historicamente foram enfrentados pelos grupos 

de pessoas que de alguma forma estão ligados à hanseníase (seja por tem sido portadoras, 

seja por terem sido separadas).15 Os mesmos tratamentos de degradação às pessoas que 

estiveram contagiadas pela hanseníase foram impostos a seus filhos, uma vez que era 

obrigatoriamente separados de seus pais e mães, muitos deles desde que era constatado o 

nascimento com vida. Tratava-se de uma prática de profilaxia que se sustentou ao longo de 

décadas mediante a segregação e isolamento, algo que implicou na redução exponencial de 

qualquer possibilidade de estabelecimento de projeto de vida. O Relatório expressa a 

constatação das Nações Unidas acerca da situação histórica da hanseníase e que é igualmente 

relatada pelos filhos e filhas nos registros que têm sido publicizados.16 

Nesse contexto de violações reiteradas e sistemáticas perpetradas pelo Estado 

brasileiro, é imprescindível o reconhecimento da necessidade de reparação integral destinada 

às vítimas e seus familiares. A política reparatória deve considerar a gravidade das violações 

cometidas e a culpabilidade da Administração Pública nos atos praticados em face de 

cidadãos brasileiros. Assim, é cada vez mais urgente a necessidade da celeridade para tais 

reparações, tendo em vista que a demora para o acesso às reparações é uma forma de impedir 

o acesso à justiça e consequentemente, quanto mais longínquo menores serão os números de 

vítimas que serão reparadas. 

Muito embora as implicações humanas e sociais das sistemáticas e duradouras 

violações praticadas pelo Estado brasileiro não se apaguem, mesmo com a mais nobre das 

reparações, faz-se mister compreendê-la como medida efetiva e necessária para reestabelecer 

às vítimas a posição de sujeitos de direito que lhes foi retirada; muito mais do que isso, a 

 

15 Itens 26 e 36 do Relatório. Cf.: ONU, Organização das Nações Unidas. Relatório da Relatora Especial 

Alice Cruz para o Conselho de Direitos Humanos - A/HRC/38/42. Disponível em: https://www.ohchr.org/ 

EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Pages/ListReports.aspx 
16 Conforme nos referimos anteriormente ao documentário dos Filhos separados pela injustiça 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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política de reparação se presta como meio de reintegrar a humanidade e a dignidade à todas 

as vítimas e seus familiares, característica inerente e indissociável ao verdadeiro significado 

do que é ser pessoa. 

Dessa forma, as políticas de reparação ampla instrumentalizarão, ademais, os 

objetivos da Agenda 2030 da ONU, especificamente no que toca à Estratégia Global de 

Hanseníase 2021–2030 “Rumo à zero hanseníase”, formulado pela OMS para Doenças 

Tropicais Negligenciadas 2021–2030 e que está voltada aos compromissos assumidos pelo 

estado brasileiro e que, por óbvio, devem orientar também as competências do estado de São 

Paulo.17 

Ainda vale citar a Resolução 65/215 (2010), adotada pela Assembleia Geral da 

ONU, afirma que as pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares devem ter os mesmos 

direitos que todos os demais em relação ao casamento, família e paternidade e que, nesse 

sentido, nenhuma criança deve ser separada de seus pais por causa da hanseníase. 

As agendas e resoluções da ONU não passam pelo processo interno de 

incorporação de tratados, mas são produzidas por uma organização internacional à qual o 

Brasil se vincula formal e soberanamente pela incorporação da Carta das Nações Unidas 

(Decreto 19.841/45) e, por isso, a elas deve atenção18. 

O artigo 84, inciso VIII, da Constituição, diz que compete privativamente ao 

Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional. O artigo 49, inciso I, por sua vez, diz que é da competência 

exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Em decisão proferida pelo STF no AgR em CR 8.279-4 (República Argentina), de 17 de 

junho de 1998, a incorporação de tratado ou convenção internacional exige, primeiro, a 

assinatura pelo Chefe do Executivo nacional. Após essa assinatura, exige a aprovação pelo 

Congresso Nacional, o depósito do documento de ratificação na respectiva organização 

internacional pelo Presidente (o que inicia a vigência e consequente responsabilidade 

internacional do Estado) e, por fim, a promulgação e publicação do texto no Diário Oficial,  

quando o texto passa a ter vigência e executoriedade interna. 

 

 
17 Conferir espaço criado pelo Governo do estado de São Paulo a respeito dos ODS. Disponível em: 

http://www.casacivil.sp.gov.br/ods/ 
18 BRASIL, Presidência da República – Decreto n. 19.841/ 1945 (Promulga a Carta das Nações Unidas, da 

qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 

26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm 

http://www.casacivil.sp.gov.br/ods/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2019.841-1945?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
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Apesar da clareza das regras em questão, é importante reforçar que, na medida 

em que o tratado internacional, para ter executoriedade interna, precisa ser incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro, após a incorporação o tratado passa a ser também 

documento de direito interno, o que gera responsabilidade interna perante a todos os entes 

federados, aos órgãos e poderes do Estado e também perante os particulares. Além disso, as 

agendas e resoluções da ONU não passam pelo processo interno de incorporação de tratados, 

mas são produzidas por uma organização internacional à qual o Brasil se vincula formal e 

soberanamente pela incorporação da Carta das Nações Unidas (Decreto 19.841/45) e, por 

isso, a elas deve atenção. 

Assim é que se vislumbra o papel desempenhado pela Assembleia Legislativa 

do estado de São Paulo (Alesp), na figura das Excelentíssimas Deputadas e Excelentíssimos 

Deputados, no que concerne ao debate e aprovação da Proposta de Lei 1.287/2019 como 

medida de reparação ampla e integral a todas as pessoas afetadas pela hanseníase e vítimas 

da política estatal de isolamento compulsório. 

5. Fechamento 

 
Pelas razões fáticas e jurídicas expostas, considerando o dever de eliminação da 

discriminação e reparação integral às vítimas previstas na Constituição e nos tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, reforçamos a importância e viabilidade de aprovação 

do PL n. 1.214/2019, de autoria da Excelentíssima Senhora Deputada Leci Brandão, pois 

representa um importante passo na política de reparação integral dos filhos e filhas 

separados, além de compor um projeto mais amplo de justiça de transição e construção da 

memória em razão das graves violações a direitos humanos decorrentes da política de 

isolamento compulsório de hanseníase no estado de São Paulo. 

Campinas, 24 de novembro 2021. 
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