Constituição da República Federativa do Brasil
DO DESPORTO

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua
organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Estatuto da Criança e do Adolescente

Da Família Natural
Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou
qualquer deles e seus descendentes.
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se
estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por
parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e afetividade.

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

Vigência
Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos
pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por
testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja
a origem da filiação.
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou
suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.

Estatuto da Igualdade Racial
CAPÍTULO VI
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

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.
Parágrafo único.

A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e

programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados.
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.

