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Apresentação CEDECA – Rio de Janeiro

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA Rio de Janeiro,
filiado à Associação Nacional de Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (ANCED – Seção DCI Brasil), a Plataforma DHESCA Brasil, Rede Não Bata, Eduque
e ECPAT-Brasil, é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou econômicos, criada em 2009,
norteado e coerente com sua missão institucional de “Promover a prevalência e o respeito
à dignidade humana, por meio da defesa jurídico social dos direitos humanos de crianças
e adolescentes, da mobilização social e da educação popular”, nesse sentido reafirmamos
nosso compromisso com o desenvolvimento de ações de sensibilização pública sobre
os direitos da criança e do adolescente, consagrados na Convenção Internacional dos
Direitos da Criança, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei Federal 8069/90).
Temos a satisfação de apresentar a publicação: “Subsídio para elaboração do III Relatório
da Sociedade Civil sobre a implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos
da Criança e Protocolos Adicionais no Brasil”, que além de ser um instrumento de trabalho e conhecimento, é uma contribuição da nossa parceria com a organização belga
KIYO NGO voor kinderrechten, que compartilha com o objetivo comum a muitas outras
organizações no Brasil: assegurar plenamente os direitos de crianças e adolescentes.
Nesse sentido é imprescindível que se intensifique os esforços de toda sociedade brasileira
no monitoramento e controle social das recomendações do Comitê sobre os Direitos
da Criança (ONU) feitos ao Brasil.
PEDRO PEREIRA
COORDENADOR EXECUTIVO
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Apresentação KIYO

KIYO é uma ONG belga que atua no empoderamento da juventude para eles mesmos
se tornem protagonistas de mudança na sociedade. KIYO é reconhecida oficialmente
dentro da Cooperação pelo Desenvolvimento do Governo da Bélgica, operando com
projetos no Brasil, Filipinas e África.
No Brasil, o KIYO mantém no Rio de Janeiro um programa de fortalecimento dos direitos
da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade, atendendo anualmente um
total de 4.800 crianças e jovens com objetivo de criar plena integração social e construção
de um novo projeto de vida.
Na porta de entrada do CEDECA RJ, nosso ‘parceiro de ouro’ (*) em termos de defesa
dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens, tem uma plaquinha que diz
“Ninguém solta a mão de ninguém”.
É exatamente este o espírito que é o combustível para traçar a incansável luta para que
nossa população infanto-juvenil mais vulnerável terá o direito de se tornar uma geração
do futuro, mantedores de plenos direitos e verdadeiros protagonistas. Saudamos de
coração a importante iniciativa de analisar os avanços (e retrocessos) na realização da
Convenção dos Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no
nosso Brasil, para assim a sociedade civil poder apoiar e influenciar na sua realização.
Parabenizamos todos que se juntam neste caminho solidário: dando mãos sem soltar!
(*)(dentro do nosso programa KIYO Brasil)
JAN DANIËLS
Coordenação KIYO Brasil
jan.daniels@kiyo-ngo.be
www.kiyo-ngo.be

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 7

Apresentação Kindernothilfe

A Kindernothilfe (KNH) se considera uma organização internacional alemã pelos direitos
da criança e do adolescente com base nos valores cristãos. Somos parte ativa de uma
sociedade civil global. Partindo deste fundamento, estamos abertos a todos os seres
humanos e valorizamos sua diversidade.
Junto com organizações parceiras locais, trabalhamos em todo o mundo a favor de
meninas, meninos e adolescentes vulnerabilizados, defendendo seus direitos. O amplo
compromisso de muitos e o apoio financeiro governamental e institucional possibilitam
e sustentam nosso trabalho.
No Brasil, a KNH apoia projetos que atuam na prevenção e no enfrentamento de violências contra crianças e adolescentes nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste através
de seus escritórios regionais em Belo Horizonte/MG (KNH Brasil SE/CO e estado da
Bahia) e em Recife/PE (KNH Brasil NE), somando esforços para que todos considerem
que “Cada menino, cada menina, é uma voz que deve ser escutada”, que tem direito
de viverem um futuro mais justo e equitativo e a desenvolverem suas potencialidades.
Assim, juntamente com nosso parceiro CEDECA/RJ, fazemos parte de um movimento
global e estamos comprometidos com a responsabilidade social de facilitar a educação
para meninas e meninos, protege-los de violências, da exploração econômica e assegurar
seus direitos de participação na garantia de seus direitos.
Através do intercâmbio internacional, aprendemos com as experiências de organizações
que trabalham com e para meninas e meninos e oferecemos a eles nosso conhecimento
por meio de formação e consultoria.
Por meio do nosso trabalho de advocacy, campanhas no âmbito político, educação para
o desenvolvimento e relações públicas, e em cooperação com nossos parceiros locais
e como parte de alianças e redes, incidimos diante os responsáveis e os que tomam
decisões, tanto local quanto mundialmente, para a realização dos direitos de crianças
e adolescentes.
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Apresentação Kindernothilfe

Baseada nos valores cristãos, nossa visão de humanidade se caracteriza pela valorização
da singularidade de cada ser humano, independentemente de sua religião e visão de
mundo, de sua origem étnica e social, de seu gênero, identidade e orientação sexual, de
sua cultura e outras características. Os tratados internacionais de Direitos Humanos são
os nossos fundamentos, especialmente a Convenção dos Direitos da Criança da ONU.
E é neste sentido, que parabenizamos a todos e todas da equipe do CEDECA/RJ que
estiveram e estão engajados nessa iniciativa importante de fazer valer e exigir o cumprimento e as responsabilidades por parte dos principais Detentores de Deveres para a
garantia dos direitos das crianças e adolescentes do nosso país.
CHRISTIANE REZENDE
Coordenadora KNH Brasil Regional SE/CO e estado da Bahia
chris.rezende@kindernothilfe.com
https://www.kindernothilfe.org/es

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 9

Apresentação ANCED (Seção DCI Brasil)

É com muita satisfação que a Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente – ANCED (Seção DCI Brasil) saúda a iniciativa de seu associado CEDECA Rio de Janeiro na produção da presente publicação, subsídio de grande
relevância na divulgação e mobilização da sociedade civil na efetivação de direitos de
crianças e adolescentes brasileiros.
Um dos principais focos e desafios de atuação da ANCED em conjunto com diversas
organizações da sociedade civil, de natureza não governamental, envolvidas na promoção,
defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente no país têm sido o monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), o que vem fazendo desde
2003, com a produção de relatórios, abordando as seguintes temáticas: Sistema Geral
de Proteção – Medidas Gerais de Implementação; Homicídios, atentados à vida, à integridade física, tortura e punições corporais; Crianças privadas de seu ambiente familiar;
Violação do Direito à Educação; Violação do Direito à Saúde; Aplicação e Execução de
Medidas Socioeducativas; Violências Sexuais; Exploração Econômica.
Esperamos que essa publicação possa contribuir com o movimento social da infância e
adolescência no processo de monitoramento e avaliação das recomendações do Comitê
ao Brasil, bem como no fortalecimento da reflexão e o diálogo ampliado para a construção coletiva do relatório da sociedade civil sobre a implementação da Convenção
sobre os Direitos da Criança.
COORDENAÇÃO COLEGIADA DA ANCED (SEÇÃO DCI BRASIL)
CEDECA INTERLAGOS (SP) – Djalma Costa
CEDECA Pe. MARCOS PASSERINI (MA) – Maria Ribeiro
CEDECA ZUMBI DOS PALMARES (AL) – Maria das Graças Bezerra
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Introdução
Adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1989, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (CDC) entrava em vigor em 20 de setembro de 1990. No
Brasil, no mesmo ano, em 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, afinado
às inovações que ganharam espaço na ordem jurídica internacional, passava a integrar
o direito brasileiro. A nova era para o direito da criança e do adolescente inaugurava-se
aqui, como e em vários outros países, marcada por uma nova institucionalidade, nacional
e internacional.
A construção deste novo direito tem exigido postura ativa das organizações da sociedade
civil, inclusive junto aos órgãos internacionais, como o Comitê de Direitos da Criança,
o Conselho de Direitos Humanos, dentre outros que compõem o Sistema Universal de
Proteção aos Direitos Humanos sediados no Alto Comissariado da ONU para os Direitos
Humanos (OHCHR).
As organizações da sociedade civil brasileiras que atuam na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente têm experimentado a ação de monitoramento da CDC
junto aos órgãos internacionais de proteção da ONU, sobretudo ao Comitê de Direitos
da Criança. Desde a primeira oportunidade que se abriu, nesta direção, foi enviado um
relatório próprio pela sociedade civil, alternativo ao oficial, ao Comitê de Direitos da
Criança em 2004 e depois o segundo relatório em 2014.
Em 2021, iniciou-se novo ciclo de relatoria ao Comitê, a partir da apresentação do relatório oficial pelo governo do Brasil, sobre a implementação da CDC. A sociedade civil
terá então nova oportunidade de apresentar seu relatório a este órgão.
Diante deste novo desafio, o CEDECA RJ reúne, neste SUBSÍDIO PARA A ELABORAÇÃO
DO III RELATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO
INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E PROTOCOLOS ADICIONAIS NO
BRASIL, informações, registros de ação, conceitos jurídicos elementares e considerações
que possam preparar as organizações sociais para participarem da elaboração deste novo
relatório a ser enviado ao Comitê de Direitos da Criança da ONU em breve.
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O monitoramento da
implementação da Convenção
Internacional sobre os
Direitos da Criança (CDC)
O que é?
O monitoramento contínuo dos direitos humanos é um¬¬a prática fundamental para o
funcionamento efetivo dos sistemas internacionais de proteção destes direitos, conforme
previsto em diversos tratados internacionais.
O Direito Internacional dos Direitos Humanos, que vem se consolidando desde a adoção
da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, é uma ordem jurídica internacional amparada em sistemas, estes compostos por órgãos, comissões, comitês, e também tribunais. Os indivíduos, titulares de direitos humanos, e os Estados, submetidos
a cumprir obrigações de promovê-los, comunicam-se com estes sistemas, por meio de
petições e relatórios, basicamente.
Estes são os mecanismos através dos quais, os órgãos internacionais de proteção monitoram de forma contínua o cumprimento dos direitos previstos em tratados.

Qual é a importância desta ação?
Esta prática de monitorar de forma contínua, significa que os indivíduos, titulares de direitos humanos, têm um recurso para buscar sua efetivação quando os Estados nacionais
faltam com suas obrigações neste sentido.
O monitoramento contínuo é relevante porque é uma ação que permite que os órgãos
internacionais exerçam algum controle sobre os Estados que assumiram obrigações in12 CEDECA – RIO DE JANEIRO

ternacionais de tornarem efetivos direitos humanos previstos em tratados internacionais,
de forma permanente. O monitoramento permite que os sistemas internacionais tomem
conhecimento ou das violações aos direitos humanos que ocorrem em seus territórios.
Parte-se da presunção de que as vítimas das violações aos direitos humanos encontram-se
em situação de vulnerabilidade, o que pode incapacitá-los de requerer o cumprimento
de seus direitos. E, também, considera-se que estas circunstâncias podem estar combinadas à ausência de adoção de medidas de promoção de direitos destas vítimas, pelo
Estado. Daí, o monitoramento dos órgãos internacionais, com a participação de Estados
e indivíduos, além das organizações sociais, em interação nos sistemas internacionais,
é uma ação necessária para que sejam adotadas, pelos Estados, por vezes após recomendações de órgãos internacionais, ações orientadas para a garantia da efetivação dos
direitos humanos.
Em segundo lugar, o monitoramento é relevante porque permite a aproximação entre
Estados e indivíduos em foro internacional, o que favorece o diálogo e algum nível de
negociação para a efetivação de direitos, ainda que os Estados estejam motivados por
evitar a publicidade de seus maus feitos nestes espaços, e diante de outros Estados.
A exposição das políticas nacionais em espaço internacional é uma forma de imprimir
objetividade e clareza aos progressos e violações dos direitos humanos.
Cada Estado é mais um Estado, situação em que as ‘desculpas’, ‘mentiras’ e alegados
problemas nacionais que dificultam o respeito aos direitos humanos, são analisados em
perspectiva imparcial pelos especialistas e demais membros dos órgãos internacionais.
Por fim, pode-se dizer que o monitoramento contínuo ainda fomenta uma prática importante quando relacionada ao acompanhamento das linhas de progresso de cumprimento pelos Estados de suas obrigações internacionais em face dos direitos humanos.
Esta medição permanente, ou ainda, ocasional, ou pontual, quando da apresentação de
relatórios e petições, permite uma avaliação constante do progresso das políticas de
proteção implementadas pelo Estado e também pelas organizações da sociedade civil,
como tem ocorrido na área dos direitos da criança desde 2003 no Brasil.
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Como é feito o monitoramento dos direitos da criança?
Tal como em outras áreas de proteção aos direitos humanos, o monitoramento de
direitos da criança perante os órgãos internacionais se dá através da apresentação de
relatórios de violações e de petições individuais por Estados, indivíduos e organizações
da sociedade civil. Há também órgãos, como os relatores temáticos sobre padrões de
violação aos direitos humanos, inclusive na área dos direitos da criança, e outros que
são iniciativas voluntárias dos sistemas internacionais, sobre temas.
De todo este processo de monitoramento, é importante destacar o momento da conclusão, da manifestação dos órgãos de proteção, após o recebimento dos relatórios e
petições, que são as manifestações destes através de suas conclusões tornadas públicas,
sobre a implementação de direitos pelos Estados.
As conclusões que emanam dos sistemas vêm acompanhadas de recomendações,
orientações, diretrizes, que são um novo patamar de efetivação de direitos, para serem
consideradas pelos Estados que as recebem.
A vinculação jurídica que estas significam não é consensual, no campo do direito internacional e nacional, mas sua força ideológica e política é incontestável, porque está
amparada em padrões universalizados, adquiridos ao longo do tempo, e amparados em
tratados internacionais, como os que em seguida veremos, para os direitos da criança.
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O Direito Internacional
da Criança: A fonte legal
do monitoramento
As leis brasileiras, que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sua principal
fonte, estão combinadas ao direito internacional como uma outra fonte legal para a
codificação dos direitos da criança.
O Direito Internacional da Criança seria assim, uma denominação associada a este
conteúdo de tratados internacionais e outras fontes normativas que estão disponíveis
para efetivação no país. Aqui, estarão reunidas algumas destas que se destacam pela sua
importância no quadro normativo internacional dedicado aos direitos da criança e que
se aplicam no território de todo o Brasil.
O Brasil é parte, ou seja, assumiu obrigações internacionais de cumprimento de diversos
tratados de direitos humanos, dentre os quais, alguns que versam sobre os direitos da
criança, a exemplo da Convenção Internacional de Direitos da Criança. Esta convenção
entrou em vigor no país em 21 de novembro de 1990, data de sua promulgação, pelo
decreto nº 99.710.
O Brasil também reconheceu os protocolos adicionais a esta convenção: o Protocolo
Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre o Envolvimento de Crianças
em Conflitos Armados, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança
sobre a Venda de Crianças, a Prostituição Infantil e a Pornografia Infantil, promulgados,
respectivamente, pelo decreto n° 5.006 e pelo decreto nº 5.007, de 8 de março de
2004, e o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança Relativo a um
Procedimento de Comunicações, pelo Decreto Legislativo nº 85 de 8 de junho de 2017.
Este último Protocolo renova a dinâmica do funcionamento do sistema internacional
de proteção dos direitos da criança porque cria novos meios de denunciar um Estado
que viola os direitos previstos na CDC e em seus outros Protocolos adicionais, como:
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1. UM PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO em que as crianças ou seus representantes
podem submeter petições em que denunciam suas queixas de violação relacionadas a
seus Estados nacionais, após esgotados os recursos internos, ou justamente por não
tê-los esgotado e
2. UM PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO, aberto a todos, em caso de violações graves
ou sistemáticas dos direitos da criança.
Estes são os principais tratados internacionais sobre os direitos da criança, mas note-se
que em outras normas de direitos humanos, há previsão de direitos da criança, como no
Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais , na Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias , na Convenção da
Organização Internacional do Trabalho n° 182 (a Convenção sobre Proibição das Piores
Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação), apenas para citar
algumas normas que complementam a proteção aos direitos da criança, constante da
CDC e Protocolos. Esta lista é muito ampla e vale explorar a sua dimensão.
Por ora, no entanto, feita a reunião do conteúdo principal do Direito Internacional da
Criança, será feita a esquematização do funcionamento do sistema de proteção aos
direitos humanos da ONU, para onde será enviado o III Relatório Alternativo da sociedade civil sobre a implementação da CDC no Brasil, em 2022 – após a apresentação do
primeiro em 2004, e do segundo em 2015.
Antes disso, vale uma última observação sobre a importância das outras fontes de direitos, que são as recomendações, as resoluções, destes órgãos, dirigidas aos Estados.
Melhor explicando, na dinâmica do funcionamento do sistema internacional de proteção,
o monitoramento envolve o envio de relatórios e petições, aos órgãos, pelos Estados e
pela sociedade, e também pelos órgãos, para os Estados.
Estes relatórios dos órgãos internacionais, como o Comitê de Direitos da Criança, contêm
conclusões, observações, recomendações e resoluções que passam a integrar o Direito
Internacional da Criança, ressalvada a sua natureza de fonte do direito, com força impositiva de natureza política, mais consensualmente aceita. Mas esta é uma discussão que
não é devida neste momento. O importante é saber que estas recomendações, como
as contidas nas Observações Finais do Comitê de Direitos da Criança, também passam
a ser monitoradas, uma vez emitidas pelos órgãos dos sistemas internacionais.
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O Sistema ONU:
Possibilidades de interação
para a sociedade civil
O Sistema ONU de proteção aos direitos humanos é composto por dois subsistemas,
sendo um denominado convencional, que monitora o cumprimento de convenções
internacionais pelos Estados, como a CDC, e outro, não convencional, os denominados
‘procedimentos especiais’, onde se enquadram os Relatórios Periódicos Universais (UPR
para a sigla em inglês ), além dos Relatórios Temáticos, ou sobre países.
No âmbito do subsistema convencional, há um comitê para cada convenção internacional que compõe o núcleo central do sistema. São estes o Comitê para a Eliminação da
Discriminação Racial, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê
de Direitos Humanos, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres, o
Comitê contra a Tortura, o Comitê dos Direitos da Criança, o Comitê de Trabalhadores
Migrantes, o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Comitê de Desaparecimentos Forçados.

Figura 1: Salão na sede da ONU em Genebra, onde se reúne o Conselho de Direitos Humanos.
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No âmbito do sistema não convencional, há o Conselho de Direitos Humanos, o Relatório Periódico Universal, os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos,
a Comissão de Direitos Humanos e o Procedimento de Comunicação do Conselho de
Direitos Humanos.
Dentre estes, destacam-se os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos, que são especialistas independentes em direitos humanos com mandatos para
desenvolver pesquisas e emitir relatórios conclusivos sobre temas ou países. Neste ano,
2021, há 45 Relatores Temáticos e 11 Relatores por Países.
Dentre estes, há diversos temas que mantém interseção com os direitos da criança, como
o Relator sobre o direito à educação, à moradia, dentre outros, e, exclusivamente, há o
Relator Especial sobre a venda e exploração sexual de crianças, incluindo a prostituição
infantil, pornografia infantil e outros materiais de abuso sexual infantil e venda de crianças.
O Brasil tem recebido relatores sobre diversos temas, que publicaram no sítio virtual do
Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (OHCHR) os seguintes relatórios:
como o Relatório do Relator Especial sobre os direitos dos povos indígenas, o Relatório
do Grupo de Trabalho sobre a questão dos direitos humanos e empresas transnacionais
e outras empresas, o Relatório do Relator Especial sobre tortura e outros tratamentos ou
penas cruéis, desumanos ou degradantes, o Relatório do Grupo de Trabalho de Peritos
sobre Afrodescendentes e o Relatório do Relator Especial sobre o Direito Humano à
Água Potável e Saneamento.
Feita esta apresentação, passa-se a enfocar o processo de relatoria de direitos da criança
junto ao Comitê de Direitos da Criança, um dos órgãos do subsistema convencional.
Como dito no início, e será esmiuçado a seguir, para a experiência do Brasil, o monitoramento junto ao sistema é contínuo, e obedece a fases e ciclos que se renovam.
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Implementação
e
monitoramento

Preparação
do
relatório

Recomendações

Preparação
para
revisão

Consideração
do
relatório

Estas fases criam obrigações para Estados e para a sociedade civil, com prazos e ações
esperadas, a seguir especificadas:

1. O Estado
apresenta o
relatório
oficial

2. Apresentação
do relatório
alternativo da
sociedade
civil

3. Sessão
no comitê

• O Comitê envia lista de questões ao Estado
• A sociedade civil prepara suas contribuições, para serem
apresentadas ao Comitê, na sessão, que ocorrerá entre 6 meses
e 2 anos desde a apresentação do relatório.

• Até 3 meses antes da ssessão, a sociedade civil deve enviar
seu relatório ao Comitê
• Estado deve apresentar também suas respostas ao Comitê,
antes da sessão ocorrer.
• A sociedade civil poderá participar da sessão, e formular perguntas
ao Estado, ou responder a perguntas dos membros do Comitê.
• Após a sessão, o Comitê elaborará suas considerações conclusivas e
recomendações ao Estado.

A sociedade civil organizada na promoção e proteção dos direitos da criança tem se
mobilizado para apresentar relatórios ao Comitê de Direitos da Criança, como abaixo
relata, na memória deste processo, que já dura quase 20 anos.
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A experiência da sociedade
civil: 2003 a 2021
A obrigação dos Estados de enviar relatórios sobre a implementação dos tratados dos
quais são partes está comumente prevista nestes, a exemplo da CDC, que prevê que,
após a ratificação, o Estado deve apresentar seu primeiro relatório aos dois anos, e a
partir de então, de 5 em 5 anos, ao Comitê.
O Brasil, que tornou-se parte da CDC em 1990, apresentou o I Relatório em 2003, com
13 anos de atraso. A partir daí deflagrou-se o prazo para a sociedade civil submeter seu
relatório, pela primeira vez. Pelo regulamento interno do Comitê, a sociedade civil apenas
pode enviar seus relatórios, após os governos.
Assim, em 2003, a ANCED – Associação Nacional de Centros de Defesa de Direitos da
Criança e do Adolescente iniciou a preparação de seu primeiro Relatório, denominado I
Relatório da Sociedade Civil e não alternativo, visto tratar-se de um documento livremente elaborado pelas organizações da sociedade civil, a partir de temas por si escolhidos
como relevantes, não limitando-se a reagir aos tópicos relatados pelo Estado brasileiro.
Este documento foi apresentado ao Comitê em 2004 e em seguida este órgão emitiu
suas Observações Finais ao Brasil, ainda em 2004.
A ANCED, além de outras organizações mantiveram-se acompanhando este processo,
vindo a elaborar um relatório de pesquisa por temas bem amplo, que reuniu subsídios
para um segundo relatório, em 2009, divulgado no país, mas não apresentado ao Comitê,
visto que o governo não submeteu seu II Relatório no prazo determinado, o que ocorreu
apenas em 2014.
Com a apresentação deste II ao IV Relatório oficial, em 2014, a ANCED e parceiros retomaram o relatório da pesquisa já desenvolvida em 2009 e prepararam sua atualização
e adequação ao formato exigido pelo Comitê, vindo a defender este II Relatório da
sociedade civil efetivamente em 2015, na sessão que reuniu o governo e organizações da
sociedade civil em Genebra, na Suíça. As Observações e conclusões do Comitê foram
emitidas no mesmo ano.
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Em 2021, o governo do Brasil apresentou no prazo, em 3 de maio, seu V ao VII Relatório
Oficial, inaugurando novo ciclo de relatoria para a sociedade civil, que deve apresentar
seu relatório aos 3 meses antes da sessão, ainda não agendada, mas que o será em até 2
anos, a partir de maio de 2021.
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O momento atual:
Desafios e linhas de ação
O governo do Brasil apresentou seu V-VII Relatórios Periódicos Combinados para a
implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança em maio de 2021 ao Comitê
de Direitos da Criança.
O Relatório de 43 páginas (ANEXO) inclui as medidas de implementação tanto da CDC,
quanto de seus protocolos adicionais. Está dividido nas seguintes seções, em parágrafos,
e contempla, em síntese, os seguintes temas:

Seção: direitos

Parágrafo

Temas

1.Medidas gerais de
implementação: Arts.
4º, 42º e 44º, parágrafo 6 da CDC

1) a 3)

Lista algumas políticas públicas, como o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, Política
Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, de
2019, leis, como a Lei nº 13.811, de 12 de março de
2019 – Proibição do casamento para menores de 16
anos e outros, também do governo anterior, além
de Resoluções do CONANDA.

2. Definição da criança: Art. 1º

4) a 27)

Informa os dados quantitativos populacionais para a
faixa 0 a 19 anos; Ressalta violações que afetam este
segmento, como, o casamento precoce, o suicídio,
a violência letal no quadro de mortes prematuras,
destaca a importância dos conselhos de direitos e
da participação dos adolescentes nestes espaços.

3.Direitos e liberdades
civis: Arts. 7º, 8º e
13-17º

28) a 33)

Aborda o direito à nacionalidade, ao registro público, à privacidade, à proteção de dados, através da
nova legislação (Lei nº 13.853/2019 de Proteção de
Dados), e ao acesso à informação.
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Seção: direitos

Parágrafo

Temas

4.Violência contra
crianças: Arts. 19º; 24º,
&3; 28º, &2; 34º; 37º a
e; 39º

34) a 67)

Relata que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos ampliou os canais de denúncias de violência
especialmente contra crianças e adolescentes e que
foi criada a Escola Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (ENDICA, 2020) com o objetivo
de oferecer capacitação ao Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente; cita a criação
de Fóruns Nacionais, que possibilitam a formação
de parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos,
para ações locais de proteção integral de crianças
e adolescentes vítimas de violência; cita programas como o Centros Integrados de Atendimento a
crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de
violência, o Programa Criança Segura, dentre outros.

5.Ambiente familiar e
cuidados alternativos:
Arts. 5º; 9º-11º; 18º
&1- 2; 20º; 21º; 25º e;
27º &4

68) a 92)

Indica a Política de Assistência Social, iniciativas e
inovações para a aceleração da adoção, e sua regulamentação, inclusive a internacional, aporta dados
sobre políticas de acolhimento, programas, como
“Programa Criança Feliz”, que tem uma ênfase especial na primeira infância, “Famílias Fortes”, através
do qual “são ensinadas técnicas parentais aos pais e
tutores legais de crianças dos 10 aos 14 anos de idade”, em implantação, o “Programa de Equilíbrio Trabalho-Família”, que objetiva “incentivar equilibrar o
cuidado dos pais entre suas atividades profissionais
e a corresponsabilidade em casa”, dentre outros.

6.Deficiência, saúde
básica e bem-estar :
Arts. 6º; 18º & 3; 23º;
24º; 26º; 27º & 1-3 e;
33º

93) a 111)

Cita o programa nacional de Imunizações e as
doenças abarcadas, traz estatísticas em relação à
gravidez na infância/adolescência e as políticas de
prevenção, aborda problemas como o alcoolismo
nesta faixa e registra que o SUS garante a “assistência integral à saúde de crianças e adolescentes
com deficiências, assegurando acesso universal e
igualitário aos serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde” e traz dados sobre crianças
com deficiência no país.
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Seção: direitos

Parágrafo

Temas

7.Atividades de educação, lazer e cultura:
Arts. 28-31º

112) a 166)

Relata programas e iniciativas governamentais,
como o “Programa criança Feliz”, iniciativas para incluir crianças indígenas, em relação ao incentivo ao
esporte, o “Programa Segunda Metade, o Programa
“Brasil Integrado” com o objetivo de “promover
ações de prevenção à violência doméstica, nos
estádios durante os jogos de futebol e abordar as
violações dos direitos humanos,” e informa que
dados recentes que demonstram que o Brasil vem
alcançando nos últimos anos melhores taxas de
alfabetização de jovens. Traz dados sobre frequência escolar e aponta para os programas existentes,
como “Programa Nacional de Alimentação Escolar”
(PNAE), “Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar” etc.

8.Medidas de proteção especial: Arts. 22°;
30º; 32º; 33º, 35º, 36º,
37º b-d e 38º-40º,

167) a 218)

Aborda o tema das Crianças sob Exploração Econômica e informa que para gerir a Política Nacional
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no
Brasil, o governo brasileiro instituiu, com o Decreto
nº 10.574/2020, a Comissão Nacional de Erradicação
do Trabalho Infantil (CONAETI); Remete-se ao Plano
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil; aborda o tema das crianças envolvidas em
exploração sexual, incluindo prostituição, pornografia e tráfico e a questão das crianças em conflito
com a lei, justiça juvenil e privação de liberdade.

9. Acompanhamento
do Protocolo Opcional à Convenção sobre
os Direitos da Criança
relativo à venda de
crianças, prostituição
e pornografia infantil

219)

Informa que em 2220 o governo apresentou seu
primeiro relatório sobre este Protocolo.
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Seção: direitos

Parágrafo

Temas

10.Acompanhamento
do Protocolo Opcional à Convenção sobre
os Direitos da Criança
sobre o envolvimento
de crianças em conflitos armados.

221)

Informa que o estado tornou público o seu primeiro
Relatório em 2014.

O relatório da sociedade civil deve ser elaborado de forma que estabeleça um diálogo
com o relatório oficial, uma vez que este é o propósito da participação das organizações
da sociedade civil no processo de monitoramento contínuo, de forma que traga dados
da realidade nacional, ou ausentes, ou apresentados de forma não correspondente a
toda a realidade de sua implementação.
Por fim, vale ressaltar que há espaço para a apresentação de relatórios participativos,
ou seja, elaborados pelas próprias crianças e adolescentes, e também para a sua efetiva
participação na sessão do Comitê de Direitos da Criança em que governo e sociedade
civil estarão presentes. A apresentação de um relatório pela sociedade civil pode, assim,
vir acompanhada de um Relatório Participativo.
O conteúdo do relatório principal sobre a implementação da CDC pode seguir diversas
orientações, e, como dito, construir-se de forma alternativa ao relatório oficial, como
uma outra leitura da realidade da efetivação dos direitos da criança no país. Através de
uma análise do relatório oficial, e também das recomendações que o Comitê direcionou
ao Brasil, as organizações devem optar por um caminho próprio de monitoramento, e
de relatoria.
Na atualidade, é bom ter em pauta que a relatoria ao comitê é um caminho importante
de monitoramento contínuo, de promoção, controle e garantia dos direitos humanos da
criança, mas que não é o único na arena internacional, visto que o sistema ONU conta
hoje, como acima descrito, com outros mecanismos. Dentre estes, destacamos o procedimento de comunicações entre indivíduos e o Comitê de Direitos da Criança, criado
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pelo Protocolo de Comunicações, a ser explorado de acordo com as regras delineadas
neste âmbito.
Para concluir, é oportuno ressaltar que não há no país um mecanismo independente e
permanente de monitoramento de direitos da criança. Conforme relatado na memória
do processo de monitoramento da CDC pela sociedade civil no país, o monitoramento
tem sido cíclico e pontual, manifesto na apresentação de relatórios ao Comitê de Direitos
da Criança. Resta, entretanto, uma indagação sobre a organização de futuras iniciativas
ou de um mecanismo próprio para que a CDC e também as recomendações do Comitê
sejam objeto de monitoramento no Brasil de forma contínua.
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Links úteis
ALTO COMISSARIADO DA ONU PARA OS DIREITOS HUMANOS
Estado de ratificação de tratados de direitos humanos pelo Brasil
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.
aspx?CountryID=24&Lang=EN

ALTO COMISSARIADO DA ONU PARA OS
DIREITOS HUMANOS (OHCHR)
Vídeo explicativo sobre o funcionamento do Comitê de Direitos da Criança
https://youtu.be/zWhFWhqCFZk

CHILD RIGHTS CONNECT
Guía para organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales de derechos
humanos
https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2018/01/sp_guidetocrcreporting_childrightsconnect_2014.pdf

PLATAFORMA RPU BRASIL
https://plataformarpu.org.br/

CEDECA RJ
Compilação de instrumentos internacionais de direitos humanos
https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/09/compilation-of-hr-instruments-and-general-comments-2009-pdhjtimor-leste-portugues.pdf

ANCED
Recomendações da CDC ao estado brasileiro
http://www.ancedbrasil.org.br/cyberteca/publicacoes-anced/
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Lista de abreviações
OHCHR

Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos

ANCED

Associação nacional de Centros de Defesa de Direitos da Criança e
do Adolescente

CEDECA

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

CDC

Convenção Internacional dos Direitos da Criança

DHESCA

Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais

ECA

Estatuto da Criança e do Adolescente

ONU

Organização das Nações Unidas

RPU

Relatórios Periódicos Universais
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Decreto nº 99.710

de 21 de novembro de 1990

Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n° 28, de 14
de setembro de 1990, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a qual entrou em vigor
internacional em 02 de setembro de 1990, na forma de seu artigo 49, inciso 1;
Considerando que o Governo brasileiro ratificou a referida Convenção em 24 de setembro de 1990, tendo a mesmo entrado em vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990,
na forma do seu artigo 49, incisos 2;
DECRETA:
ART. 1° A Convenção sobre os Direitos da Criança, apensa por cópia ao presente Decreto,
será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
ART. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.11.1990
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CONVENÇÃO SOBRE OS
DIREITOS DA CRIANÇA
Preâmbulo
Os Estados Partes da presente Convenção,
Considerando que, de acordo com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas,
a liberdade, a justiça e a paz no mundo se fundamentam no reconhecimento da dignidade
inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana;
Tendo em conta que os povos das Nações Unidas reafirmaram na carta sua fé nos direitos
fundamentais do homem e na dignidade e no valor da pessoa humana e que decidiram
promover o progresso social e a elevação do nível de vida com mais liberdade;
Reconhecendo que as Nações Unidas proclamaram e acordaram na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais de Direitos Humanos que toda pessoa possui todos os direitos e liberdades neles enunciados, sem distinção de qualquer
natureza, seja de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole,
origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição;
Recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas proclamaram que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais;
Convencidos de que a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural
para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das crianças,
deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir plenamente
suas responsabilidades dentro da comunidade;
Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua
personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e
compreensão;
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Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais proclamados na Cartas
das Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade,
igualdade e solidariedade;
Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial foi
enunciada na Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e na Declaração
dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral em 20 de novembro de 1959, e
reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos (em particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (em particular no Artigo 10) e nos estatutos e
instrumentos pertinentes das Agências Especializadas e das organizações internacionais
que se interessam pelo bem-estar da criança;
Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, “a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados
especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento”;
Lembrado o estabelecido na Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Relativos
à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, especialmente com Referência à Adoção e à
Colocação em Lares de Adoção, nos Planos Nacional e Internacional; as Regras Mínimas
das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Pequim); e a Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em Situações de Emergência ou de
Conflito Armado;
Reconhecendo que em todos os países do mundo existem crianças vivendo sob condições excepcionalmente difíceis e que essas crianças necessitam consideração especial;
Tomando em devida conta a importância das tradições e dos valores culturais de cada
povo para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança;
Reconhecendo a importância da cooperação internacional para a melhoria das condições
de vida das crianças em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento;
Acordam o seguinte:
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PARTE I
Artigo 1
Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com
menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à
criança, a maioridade seja alcançada antes.

Artigo 2
1. Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole,
origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento
ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção
da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das
atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais
ou familiares.

Artigo 3
1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos,
devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.
2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que
sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres
de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa
finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas.
3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças cumpram com os padrões
estabelecidos pelas autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência
de supervisão adequada.
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Artigo 4
Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra
índole com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção.
Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados Partes adotarão essas
medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de
um quadro de cooperação internacional.

Artigo 5
Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais ou,
onde for o caso, dos membros da família ampliada ou da comunidade, conforme determinem os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis,
de proporcionar à criança instrução e orientação adequadas e acordes com a evolução
de sua capacidade no exercício dos direitos reconhecidos na presente convenção.

Artigo 6
1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à vida.
2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da
criança.

Artigo 7
1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o
momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a
conhecer seus pais e a ser cuidada por eles.
2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo com sua legislação nacional e com as obrigações que tenham assumido em virtude dos instrumentos
internacionais pertinentes, sobretudo se, de outro modo, a criança se tornaria apátrida.

Artigo 8
1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar o direito da criança de preservar sua
identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a
lei, sem interferências ilícitas.
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2. Quando uma criança se vir privada ilegalmente de algum ou de todos os elementos
que configuram sua identidade, os Estados Partes deverão prestar assistência e proteção
adequadas com vistas a restabelecer rapidamente sua identidade.

Artigo 9
1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra
a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis,
que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser
necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus
tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.
2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no
parágrafo 1 do presente artigo, todas as partes interessadas terão a oportunidade de
participar e de manifestar suas opiniões.
3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de
ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos,
a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança.
4. Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada por um Estado
Parte, tal como detenção, prisão, exílio, deportação ou morte (inclusive falecimento
decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob a custódia do Estado) de
um dos pais da criança, ou de ambos, ou da própria criança, o Estado Parte, quando
solicitado, proporcionará aos pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar, informações básicas a respeito do paradeiro do familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal
procedimento seja prejudicial ao bem-estar da criança. Os Estados Partes se certificarão,
além disso, de que a apresentação de tal petição não acarrete, por si só, consequências
adversas para a pessoa ou pessoas interessadas.

Artigo 10
1. De acordo com a obrigação dos Estados Partes estipulada no parágrafo 1 do Artigo 9,
toda solicitação apresentada por uma criança, ou por seus pais, para ingressar ou sair
de um Estado Parte com vistas à reunião da família, deverá ser atendida pelos Estados
Partes de forma positiva, humanitária e rápida. Os Estados Partes assegurarão, ainda,
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que a apresentação de tal solicitação não acarretará conseqüências adversas para os
solicitantes ou para seus familiares.
2. A criança cujos pais residam em Estados diferentes terá o direito de manter, periodicamente, relações pessoais e contato direto com ambos, exceto em circunstâncias
especiais. Para tanto, e de acordo com a obrigação assumida pelos Estados Partes em
virtude do parágrafo 2 do Artigo 9, os Estados Partes respeitarão o direito da criança e
de seus pais de sair de qualquer país, inclusive do próprio, e de ingressar no seu próprio
país. O direito de sair de qualquer país estará sujeito, apenas, às restrições determinadas
pela lei que sejam necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem pública, a
saúde ou a moral pública ou os direitos e as liberdades de outras pessoas e que estejam
acordes com os demais direitos reconhecidos pela presente convenção.

Artigo 11
1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de lutar contra a transferência ilegal de
crianças para o exterior e a retenção ilícita das mesmas fora do país.
2. Para tanto, aos Estados Partes promoverão a conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais ou a adesão a acordos já existentes.

Artigo 12
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos
relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões,
em função da idade e maturidade da criança.
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser
ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente
quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com
as regras processuais da legislação nacional.

Artigo 13
1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de
procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, independentemente de
fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por qualquer outro
meio escolhido pela criança.
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2. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições, que serão
unicamente as previstas pela lei e consideradas necessárias:
a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais, ou
b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger a saúde
e a moral públicas.

Artigo 14
1. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de
consciência e de crença.
2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for o caso, dos representantes legais, de orientar a criança com relação ao exercício de seus direitos de
maneira acorde com a evolução de sua capacidade.
3. A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças estará sujeita, unicamente, às limitações prescritas pela lei e necessárias para proteger a segurança, a ordem,
a moral, a saúde pública ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais.

Artigo 15
1 Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à
liberdade de realizar reuniões pacíficas.
2. Não serão impostas restrições ao exercício desses direitos, a não ser as estabelecidas
em conformidade com a lei e que sejam necessárias numa sociedade democrática, no
interesse da segurança nacional ou pública, da ordem pública, da proteção à saúde e à
moral públicas ou da proteção aos direitos e liberdades dos demais.

Artigo 16
1. Nenhuma criança será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de atentados ilegais a
sua honra e a sua reputação.
2. A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferências ou atentados.
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Artigo 17
Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de
comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente informações e
materiais que visem a promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde
física e mental. Para tanto, os Estados Partes:
a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e materiais de interesse
social e cultural para a criança, de acordo com o espírito do artigo 29;
b) promoverão a cooperação internacional na produção, no intercâmbio e na divulgação
dessas informações e desses materiais procedentes de diversas fontes culturais, nacionais
e internacionais;
c) incentivarão a produção e difusão de livros para crianças;
d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particularmente, considerar as
necessidades lingüísticas da criança que pertença a um grupo minoritário ou que seja
indígena;
e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança contra
toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, tendo em conta as disposições
dos artigos 13 e 18.

Artigo 18
1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à
educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos
representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança.
2. A fim de garantir e promover os direitos enunciados na presente convenção, os Estados Partes prestarão assistência adequada aos pais e aos representantes legais para o
desempenho de suas funções no que tange à educação da criança e assegurarão a criação
de instituições, instalações e serviços para o cuidado das crianças.
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3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas a fim de que as crianças
cujos pais trabalhem tenham direito a beneficiar-se dos serviços de assistência social e
creches a que fazem jus.

Artigo 19
1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e
educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência
física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive
abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal
ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.
2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos
eficazes para a elaboração de programas sociais capazes de proporcionar uma assistência
adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, bem como para outras
formas de prevenção, para a identificação, notificação, transferência a uma instituição,
investigação, tratamento e acompanhamento posterior dos casos acima mencionados
de maus tratos à criança e, conforme o caso, para a intervenção judiciária.

Artigo 20
1. As crianças privadas temporária ou permanentemente do seu meio familiar, ou cujo
interesse maior exija que não permaneçam nesse meio, terão direito à proteção e assistência especiais do Estado.
2. Os Estados Partes garantirão, de acordo com suas leis nacionais, cuidados alternativos
para essas crianças.
3. Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a colocação em lares de adoção, a kafalah
do direito islâmico, a adoção ou, caso necessário, a colocação em instituições adequadas
de proteção para as crianças. Ao serem consideradas as soluções, deve-se dar especial
atenção à origem étnica, religiosa, cultural e lingüística da criança, bem como à conveniência da continuidade de sua educação.
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Artigo 21
Os Estados Partes que reconhecem ou permitem o sistema de adoção atentarão para
o fato de que a consideração primordial seja o interesse maior da criança. Dessa forma,
atentarão para que:
a) a adoção da criança seja autorizada apenas pelas autoridades competentes, as quais
determinarão, consoante as leis e os procedimentos cabíveis e com base em todas as
informações pertinentes e fidedignas, que a adoção é admissível em vista da situação
jurídica da criança com relação a seus pais, parentes e representantes legais e que, caso
solicitado, as pessoas interessadas tenham dado, com conhecimento de causa, seu consentimento à adoção, com base no assessoramento que possa ser necessário;
b) a adoção efetuada em outro país possa ser considerada como outro meio de cuidar
da criança, no caso em que a mesma não possa ser colocada em um lar de adoção ou
entregue a uma família adotiva ou não logre atendimento adequado em seu país de origem;
c) a criança adotada em outro país goze de salvaguardas e normas equivalentes às existentes em seu país de origem com relação à adoção;
d) todas as medidas apropriadas sejam adotadas, a fim de garantir que, em caso de
adoção em outro país, a colocação não permita benefícios financeiros indevidos aos
que dela participarem;
e) quando necessário, promover os objetivos do presente artigo mediante ajustes ou
acordos bilaterais ou multilaterais, e envidarão esforços, nesse contexto, com vistas a
assegurar que a colocação da criança em outro país seja levada a cabo por intermédio
das autoridades ou organismos competentes.

Artigo 22
1. Os Estados Partes adotarão medidas pertinentes para assegurar que a criança que
tente obter a condição de refugiada, ou que seja considerada como refugiada de acordo
com o direito e os procedimentos internacionais ou internos aplicáveis, receba, tanto no
caso de estar sozinha como acompanhada por seus pais ou por qualquer outra pessoa, a
proteção e a assistência humanitária adequadas a fim de que possa usufruir dos direitos
enunciados na presente convenção e em outros instrumentos internacionais de direitos
humanos ou de caráter humanitário dos quais os citados Estados sejam parte.
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2. Para tanto, os Estados Partes cooperarão, da maneira como julgarem apropriada, com
todos os esforços das Nações Unidas e demais organizações intergovernamentais competentes, ou organizações não-governamentais que cooperem com as Nações Unidas,
no sentido de proteger e ajudar a criança refugiada, e de localizar seus pais ou outros
membros de sua família a fim de obter informações necessárias que permitam sua reunião com a família. Quando não for possível localizar nenhum dos pais ou membros da
família, será concedida à criança a mesma proteção outorgada a qualquer outra criança
privada permanente ou temporariamente de seu ambiente familiar, seja qual for o motivo,
conforme o estabelecido na presente convenção.

Artigo 23
1. Os Estados Partes reconhecem que a criança portadora de deficiências físicas ou
mentais deverá desfrutar de uma vida plena e decente em condições que garantam sua
dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade.
2. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança deficiente de receber cuidados
especiais e, de acordo com os recursos disponíveis e sempre que a criança ou seus
responsáveis reúnam as condições requeridas, estimularão e assegurarão a prestação
da assistência solicitada, que seja adequada ao estado da criança e às circunstâncias de
seus pais ou das pessoas encarregadas de seus cuidados.
3. Atendendo às necessidades especiais da criança deficiente, a assistência prestada,
conforme disposto no parágrafo 2 do presente artigo, será gratuita sempre que possível, levando-se em consideração a situação econômica dos pais ou das pessoas que
cuidem da criança, e visará a assegurar à criança deficiente o acesso efetivo à educação,
à capacitação, aos serviços de saúde, aos serviços de reabilitação, à preparação para o
emprego e às oportunidades de lazer, de maneira que a criança atinja a mais completa
integração social possível e o maior desenvolvimento individual factível, inclusive seu
desenvolvimento cultural e espiritual.
4. Os Estados Partes promoverão, com espírito de cooperação internacional, um intercâmbio adequado de informações nos campos da assistência médica preventiva e do
tratamento médico, psicológico e funcional das crianças deficientes, inclusive a divulgação de informações a respeito dos métodos de reabilitação e dos serviços de ensino
e formação profissional, bem como o acesso a essa informação, a fim de que os Estados
Partes possam aprimorar sua capacidade e seus conhecimentos e ampliar sua experiência
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nesses campos. Nesse sentido, serão levadas especialmente em conta as necessidades
dos países em desenvolvimento.

Artigo 24
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão possível
de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde.
Os Estados Partes envidarão esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança se
veja privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.
2. Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial, adotarão
as medidas apropriadas com vistas a:
a) reduzir a mortalidade infantil;
b) assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a todas
as crianças, dando ênfase aos cuidados básicos de saúde;
c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de saúde
mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos
nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental;
d) assegurar às mães adequada assistência pré-natal e pós-natal;
e) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças,
conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, as vantagens da
amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das medidas de prevenção de
acidentes, e tenham acesso à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação
desses conhecimentos;
f) desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação e
serviços de planejamento familiar.
3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas para abolir práticas
tradicionais que sejam prejudicais à saúde da criança.
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4. Os Estados Partes se comprometem a promover e incentivar a cooperação internacional com vistas a lograr, progressivamente, a plena efetivação do direito reconhecido
no presente artigo. Nesse sentido, será dada atenção especial às necessidades dos países
em desenvolvimento.

Artigo 25
Os Estados Partes reconhecem o direito de uma criança que tenha sido internada em um
estabelecimento pelas autoridades competentes para fins de atendimento, proteção ou
tratamento de saúde física ou mental a um exame periódico de avaliação do tratamento
ao qual está sendo submetida e de todos os demais aspectos relativos à sua internação.

Artigo 26
1. Os Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o direito de usufruir da previdência
social, inclusive do seguro social, e adotarão as medidas necessárias para lograr a plena
consecução desse direito, em conformidade com sua legislação nacional.
2. Os benefícios deverão ser concedidos, quando pertinentes, levando-se em consideração os recursos e a situação da criança e das pessoas responsáveis pelo seu sustento,
bem como qualquer outra consideração cabível no caso de uma solicitação de benefícios
feita pela criança ou em seu nome.

Artigo 27
1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a um nível de vida adequado
ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social.
2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarregadas, a responsabilidade primordial de
propiciar, de acordo com suas possibilidades e meios financeiros, as condições de vida
necessárias ao desenvolvimento da criança.
3. Os Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis
pela criança a tornar efetivo esse direito e, caso necessário, proporcionarão assistência
material e programas de apoio, especialmente no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.

42 CEDECA – RIO DE JANEIRO

4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas adequadas para assegurar o pagamento
da pensão alimentícia por parte dos pais ou de outras pessoas financeiramente responsáveis pela criança, quer residam no Estado Parte quer no exterior. Nesse sentido,
quando a pessoa que detém a responsabilidade financeira pela criança residir em Estado diferente daquele onde mora a criança, os Estados Partes promoverão a adesão a
acordos internacionais ou a conclusão de tais acordos, bem como a adoção de outras
medidas apropriadas.

Artigo 28
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de que ela
possa exercer progressivamente e em igualdade de condições esse direito, deverão
especialmente:
a) tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para todos;
b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes formas, inclusive
o ensino geral e profissionalizante, tornando-o disponível e acessível a todas as crianças,
e adotar medidas apropriadas tais como a implantação do ensino gratuito e a concessão
de assistência financeira em caso de necessidade;
c) tornar o ensino superior acessível a todos com base na capacidade e por todos os
meios adequados;
d) tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais disponíveis e accessíveis a todas as crianças;
e) adotar medidas para estimular a freqüência regular às escolas e a redução do índice
de evasão escolar.
2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para assegurar que a disciplina
escolar seja ministrada de maneira compatível com a dignidade humana da criança e em
conformidade com a presente convenção.
3. Os Estados Partes promoverão e estimularão a cooperação internacional em questões
relativas à educação, especialmente visando a contribuir para a eliminação da ignorância
e do analfabetismo no mundo e facilitar o acesso aos conhecimentos científicos e técCENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 43

nicos e aos métodos modernos de ensino. A esse respeito, será dada atenção especial
às necessidades dos países em desenvolvimento.

Artigo 29
1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no
sentido de:
a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em
todo o seu potencial;
b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem
como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas;
c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu
idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país
de origem, e aos das civilizações diferentes da sua;
d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com
espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os
povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena;
e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.
2. Nada do disposto no presente artigo ou no Artigo 28 será interpretado de modo a
restringir a liberdade dos indivíduos ou das entidades de criar e dirigir instituições de
ensino, desde que sejam respeitados os princípios enunciados no parágrafo 1 do presente
artigo e que a educação ministrada em tais instituições esteja acorde com os padrões
mínimos estabelecidos pelo Estado.

Artigo 30
Nos Estados Partes onde existam minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, ou pessoas
de origem indígena, não será negado a uma criança que pertença a tais minorias ou que
seja indígena o direito de, em comunidade com os demais membros de seu grupo, ter sua
própria cultura, professar e praticar sua própria religião ou utilizar seu próprio idioma.
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Artigo 31
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na
vida cultural e artística.
2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a criação de oportunidades adequadas,
em condições de igualdade, para que participem da vida cultural, artística, recreativa
e de lazer.

Artigo 32
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso
ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando
em consideração as disposições pertinentes de outros instrumentos internacionais, os
Estados Partes, deverão, em particular:
a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos;
b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego;
c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente artigo.

Artigo 33
Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas, inclusive medidas legislativas,
administrativas, sociais e educacionais, para proteger a criança contra o uso ilícito de
drogas e substâncias psicotrópicas descritas nos tratados internacionais pertinentes e para
impedir que crianças sejam utilizadas na produção e no tráfico ilícito dessas substâncias.
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Artigo 34
Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as
medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir:
a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual
ilegal;
b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;
c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

Artigo 35
Os Estados Partes tomarão todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral
que sejam necessárias para impedir o seqüestro, a venda ou o tráfico de crianças para
qualquer fim ou sob qualquer forma.

Artigo 36
Os Estados Partes protegerão a criança contra todas as demais formas de exploração
que sejam prejudiciais para qualquer aspecto de seu bem-estar.

Artigo 37
Os Estados Partes zelarão para que:
a) nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes. Não será imposta a pena de morte nem a prisão perpétua
sem possibilidade de livramento por delitos cometidos por menores de dezoito anos
de idade;
b) nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A detenção,
a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas
como último recurso, e durante o mais breve período de tempo que for apropriado;
c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que
merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de sua liberdade
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ficará separada dos adultos, a não ser que tal fato seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, e terá direito a manter contato com sua família por meio
de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias excepcionais;
d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência jurídica
e a qualquer outra assistência adequada, bem como direito a impugnar a legalidade da
privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal ação.

Artigo 38
1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar e a fazer com que sejam respeitadas
as normas do direito humanitário internacional aplicáveis em casos de conflito armado
no que digam respeito às crianças.
2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis a fim de assegurar que todas
as pessoas que ainda não tenham completado quinze anos de idade não participem
diretamente de hostilidades.
3. Os Estados Partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham completado quinze
anos de idade para servir em suas forças armadas. Caso recrutem pessoas que tenham
completado quinze anos mas que tenham menos de dezoito anos, deverão procurar dar
prioridade aos de mais idade.
4. Em conformidade com suas obrigações de acordo com o direito humanitário internacional para proteção da população civil durante os conflitos armados, os Estados Partes
adotarão todas as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção e o cuidado das
crianças afetadas por um conflito armado.

Artigo 39
Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação
física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de
abandono, exploração ou abuso; tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; ou conflitos armados. Essa recuperação e reintegração serão
efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança.
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Artigo 40
1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse ou declare culpada de ter infringido as leis penais
de ser tratada de modo a promover e estimular seu sentido de dignidade e de valor e a
fortalecer o respeito da criança pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais
de terceiros, levando em consideração a idade da criança e a importância de se estimular
sua reintegração e seu desempenho construtivo na sociedade.
2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos instrumentos internacionais, os Estados Partes assegurarão, em particular:
a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido as leis penais, nem se acuse ou
declare culpada nenhuma criança de ter infringido essas leis, por atos ou omissões que
não eram proibidos pela legislação nacional ou pelo direito internacional no momento
em que foram cometidos;
b) que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse
de ter infringido essas leis goze, pelo menos, das seguintes garantias:
I) ser considerada inocente enquanto não for comprovada sua culpabilidade conforme a lei;
II) ser informada sem demora e diretamente ou, quando for o caso, por intermédio
de seus pais ou de seus representantes legais, das acusações que pesam contra ela, e
dispor de assistência jurídica ou outro tipo de assistência apropriada para a preparação
e apresentação de sua defesa;
III) ter a causa decidida sem demora por autoridade ou órgão judicial competente, independente e imparcial, em audiência justa conforme a lei, com assistência jurídica ou
outra assistência e, a não ser que seja considerado contrário aos melhores interesses da
criança, levando em consideração especialmente sua idade ou situação e a de seus pais
ou representantes legais;
IV) não ser obrigada a testemunhar ou a se declarar culpada, e poder interrogar ou fazer
com que sejam interrogadas as testemunhas de acusação bem como poder obter a participação e o interrogatório de testemunhas em sua defesa, em igualdade de condições;
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V) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão e qualquer medida imposta
em decorrência da mesma submetidas a revisão por autoridade ou órgão judicial superior
competente, independente e imparcial, de acordo com a lei;
VI) contar com a assistência gratuita de um intérprete caso a criança não compreenda
ou fale o idioma utilizado;
VII) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas as fases do processo.
3. Os Estados Partes buscarão promover o estabelecimento de leis, procedimentos,
autoridades e instituições específicas para as crianças de quem se alegue ter infringido
as leis penais ou que sejam acusadas ou declaradas culpadas de tê-las infringido, e em
particular:
a) o estabelecimento de uma idade mínima antes da qual se presumirá que a criança não
tem capacidade para infringir as leis penais;
b) a adoção sempre que conveniente e desejável, de medidas para tratar dessas crianças
sem recorrer a procedimentos judiciais, contando que sejam respeitados plenamente
os direitos humanos e as garantias legais.
4. Diversas medidas, tais como ordens de guarda, orientação e supervisão, aconselhamento,
liberdade vigiada, colocação em lares de adoção, programas de educação e formação
profissional, bem como outras alternativas à internação em instituições, deverão estar
disponíveis para garantir que as crianças sejam tratadas de modo apropriado ao seu
bem-estar e de forma proporcional às circunstâncias e ao tipo do delito.

Artigo 41
Nada do estipulado na presente Convenção afetará disposições que sejam mais convenientes para a realização dos direitos da criança e que podem constar:
a) das leis de um Estado Parte;
b) das normas de direito internacional vigentes para esse Estado.
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PARTE II
Artigo 42
Os Estados Partes se comprometem a dar aos adultos e às crianças amplo conhecimento
dos princípios e disposições da convenção, mediante a utilização de meios apropriados
e eficazes.

Artigo 43
1. A fim de examinar os progressos realizados no cumprimento das obrigações contraídas
pelos Estados Partes na presente convenção, deverá ser estabelecido um Comitê para
os Direitos da Criança que desempenhará as funções a seguir determinadas.
2. O comitê estará integrado por dez especialistas de reconhecida integridade moral e
competência nas áreas cobertas pela presente convenção. Os membros do comitê serão eleitos pelos Estados Partes dentre seus nacionais e exercerão suas funções a título
pessoal, tomando-se em devida conta a distribuição geográfica eqüitativa bem como
os principais sistemas jurídicos.
3. Os membros do comitê serão escolhidos, em votação secreta, de uma lista de pessoas
indicadas pelos Estados Partes. Cada Estado Parte poderá indicar uma pessoa dentre os
cidadãos de seu país.
4. A eleição inicial para o comitê será realizada, no mais tardar, seis meses após a entrada
em vigor da presente convenção e, posteriormente, a cada dois anos. No mínimo quatro
meses antes da data marcada para cada eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas
enviará uma carta aos Estados Partes convidando-os a apresentar suas candidaturas num
prazo de dois meses. O Secretário-Geral elaborará posteriormente uma lista da qual
farão parte, em ordem alfabética, todos os candidatos indicados e os Estados Partes
que os designaram, e submeterá a mesma aos Estados Partes presentes à Convenção.
5. As eleições serão realizadas em reuniões dos Estados Partes convocadas pelo Secretário-Geral na Sede das Nações Unidas. Nessas reuniões, para as quais o quorum será de
dois terços dos Estados Partes, os candidatos eleitos para o comitê serão aqueles que
obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes
dos Estados Partes presentes e votantes.
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6. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. Poderão ser
reeleitos caso sejam apresentadas novamente suas candidaturas. O mandato de cinco dos
membros eleitos na primeira eleição expirará ao término de dois anos; imediatamente
após ter sido realizada a primeira eleição, o presidente da reunião na qual a mesma se
efetuou escolherá por sorteio os nomes desses cinco membros.
7. Caso um membro do comitê venha a falecer ou renuncie ou declare que por qualquer
outro motivo não poderá continuar desempenhando suas funções, o Estado Parte que
indicou esse membro designará outro especialista, dentre seus cidadãos, para que exerça
o mandato até seu término, sujeito à aprovação do comitê.
8. O comitê estabelecerá suas próprias regras de procedimento.
9. O comitê elegerá a mesa para um período de dois anos.
10. As reuniões do comitê serão celebradas normalmente na sede das Nações Unidas
ou em qualquer outro lugar que o comitê julgar conveniente. O comitê se reunirá normalmente todos os anos. A duração das reuniões do comitê será determinada e revista,
se for o caso, em uma reunião dos Estados Partes da presente convenção, sujeita à
aprovação da Assembleia Geral.
11. O Secretário-Geral das Nações Unidas fornecerá o pessoal e os serviços necessários
para o desempenho eficaz das funções do comitê de acordo com a presente convenção.
12. Com prévia aprovação da Assembleia Geral, os membros do Comitê estabelecido de
acordo com a presente convenção receberão emolumentos provenientes dos recursos
das Nações Unidas, segundo os termos e condições determinados pela assembleia.

Artigo 44
1. Os Estados Partes se comprometem a apresentar ao comitê, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas que tenham adotado com
vistas a tornar efetivos os direitos reconhecidos na convenção e sobre os progressos
alcançados no desempenho desses direitos:
a) num prazo de dois anos a partir da data em que entrou em vigor para cada Estado
Parte a presente convenção;
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b) a partir de então, a cada cinco anos.
2. Os relatórios preparados em função do presente artigo deverão indicar as circunstâncias e as dificuldades, caso existam, que afetam o grau de cumprimento das obrigações
derivadas da presente convenção. Deverão, também, conter informações suficientes
para que o comitê compreenda, com exatidão, a implementação da convenção no país
em questão.
3. Um Estado Parte que tenha apresentado um relatório inicial ao comitê não precisará
repetir, nos relatórios posteriores a serem apresentados conforme o estipulado no sub-item b) do parágrafo 1 do presente artigo, a informação básica fornecida anteriormente.
4. O comitê poderá solicitar aos Estados Partes maiores informações sobre a implementação da convenção.
5. A cada dois anos, o comitê submeterá relatórios sobre suas atividades à Assembleia
Geral das Nações Unidas, por intermédio do Conselho Econômico e Social.
6. Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente disponíveis ao público em
seus respectivos países.

Artigo 45
A fim de incentivar a efetiva implementação da Convenção e estimular a cooperação
internacional nas esferas regulamentadas pela convenção:
a) os organismos especializados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros
órgãos das Nações Unidas terão o direito de estar representados quando for analisada a
implementação das disposições da presente convenção que estejam compreendidas no
âmbito de seus mandatos. O comitê poderá convidar as agências especializadas, o Fundo
das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos competentes que considere apropriados a fornecer assessoramento especializado sobre a implementação da Convenção em
matérias correspondentes a seus respectivos mandatos. O comitê poderá convidar as
agências especializadas, o Fundo das Nações Unidas para Infância e outros órgãos das
Nações Unidas a apresentarem relatórios sobre a implementação das disposições da
presente convenção compreendidas no âmbito de suas atividades;
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b) conforme julgar conveniente, o comitê transmitirá às agências especializadas, ao Fundo
das Nações Unidas para a Infância e a outros órgãos competentes quaisquer relatórios
dos Estados Partes que contenham um pedido de assessoramento ou de assistência
técnica, ou nos quais se indique essa necessidade, juntamente com as observações e
sugestões do comitê, se as houver, sobre esses pedidos ou indicações;
c) comitê poderá recomendar à Assembleia Geral que solicite ao Secretário-Geral que
efetue, em seu nome, estudos sobre questões concretas relativas aos direitos da criança;
d) o comitê poderá formular sugestões e recomendações gerais com base nas informações recebidas nos termos dos Artigos 44 e 45 da presente convenção. Essas sugestões
e recomendações gerais deverão ser transmitidas aos Estados Partes e encaminhadas à
Assembleia geral, juntamente com os comentários eventualmente apresentados pelos
Estados Partes.

PARTE III
Artigo 46
A presente convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.

Artigo 47
A presente convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão
depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 48
A presente convenção permanecerá aberta à adesão de qualquer Estado. Os instrumentos
de adesão serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 49
1. A presente convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a data em que tenha
sido depositado o vigésimo instrumento de ratificação ou de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2. Para cada Estado que venha a ratificar a convenção ou a aderir a ela após ter sido
depositado o vigésimo instrumento de ratificação ou de adesão, a convenção entrará
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em vigor no trigésimo dia após o depósito, por parte do Estado, de seu instrumento de
ratificação ou de adesão.

Artigo 50
1. Qualquer Estado Parte poderá propor uma emenda e registrá-la com o Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará a emenda proposta aos Estados
Partes, com a solicitação de que estes o notifiquem caso apoiem a convocação de uma
Conferência de Estados Partes com o propósito de analisar as propostas e submetê-las
à votação. Se, num prazo de quatro meses a partir da data dessa notificação, pelo menos
um terço dos Estados Partes se declarar favorável a tal Conferência, o Secretário-Geral
convocará conferência, sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada
pela maioria de Estados Partes presentes e votantes na conferência será submetida pelo
Secretário-Geral à Assembleia Geral para sua aprovação.
2. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo entrará
em vigor quando aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e aceita por uma
maioria de dois terços de Estados Partes.
3. Quando uma emenda entrar em vigor, ela será obrigatória para os Estados Partes que
as tenham aceito, enquanto os demais Estados Partes permanecerão obrigados pelas
disposições da presente convenção e pelas emendas anteriormente aceitas por eles.

Artigo 51
1. O Secretário-Geral das Nações Unidas receberá e comunicará a todos os Estados Partes o texto das reservas feitas pelos Estados no momento da ratificação ou da adesão.
2. Não será permitida nenhuma reserva incompatível com o objetivo e o propósito da
presente convenção.
3. Quaisquer reservas poderão ser retiradas a qualquer momento mediante uma notificação nesse sentido dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que informará a
todos os Estados. Essa notificação entrará em vigor a partir da data de recebimento da
mesma pelo Secretário-Geral.
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Artigo 52
Um Estado Parte poderá denunciar a presente convenção mediante notificação feita por
escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia entrará em vigor um ano após
a data em que a notificação tenha sido recebida pelo Secretário-Geral.

Artigo 53
Designa-se para depositário da presente convenção o Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 54
O original da presente convenção, cujos textos em árabe chinês, espanhol, francês, inglês
e russo são igualmente autênticos, será depositado em poder do Secretário-Geral das
Nações Unidas.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados por seus
respectivos Governos, assinaram a presente Convenção.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
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Decreto nº 5.006

DE 8 DE MARÇO DE 2004

Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao
envolvimento de crianças em conflitos armados.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº
230, de 29 de maio de 2003, o texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os
Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, adotado
em Nova York em 25 de maio de 2000;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à
Secretaria-Geral da ONU em 27 de janeiro de 2004;
Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 12 de fevereiro de 2002,
e entrou em vigor para o Brasil em 27 de fevereiro de 2004;
DECRETA:
ART. 1º O Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao
envolvimento de crianças em conflitos armados, adotado em Nova York em 25 de maio
de 2000, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
ART. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo ou que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
ART. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.3.2004
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PROTOCOLO FACULTATIVO
À CONVENÇÃO SOBRE OS
DIREITOS DA CRIANÇA
RELATIVO AO ENVOLVIMENTO
DE CRIANÇAS EM
CONFLITOS ARMADOS
Os Estados Partes do presente Protocolo,
Encorajados pelo apoio incontestável à Convenção sobre os Direitos da Criança, demonstrando o amplo compromisso de lutar pela promoção e proteção dos direitos da criança,
Reafirmando que os direitos da criança demandam proteção especial e exigindo o aprimoramento contínuo da situação das crianças sem distinção, bem como seu desenvolvimento e educação em condições de paz e segurança,
Preocupados com o impacto prejudicial e disseminado de conflitos armados sobre as
crianças e com as suas conseqüências de longo prazo sobre a paz duradoura, a segurança
e o desenvolvimento,
Condenando o fato de as crianças se converterem em alvo em situações de conflito
armado, bem como ataques diretos a bens protegidos pelo direito internacional, inclusive locais em que geralmente contam com presença significativa de crianças, tais como
escolas e hospitais,
Observando a adoção do Estatuto do Tribunal Penal Internacional e, em particular, a
inclusão, na relação de crimes de guerra, do recrutamento ou alistamento de crianças
menores de 15 anos ou sua utilização para participar ativamente em hostilidades em
conflitos armados internacionais ou nacionais,
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Considerando, assim, que para intensificar ainda mais a implementação dos direitos reconhecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança é necessário aumentar a proteção
da criança contra o envolvimento em conflitos armados,
Observando que o Artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança dispõe que, para
fins dessa Convenção, criança significa todo ser humano com idade inferior a 18 anos, à
exceção daquele que, em conformidade com a lei aplicável à criança, tenha alcançado
antes a maioridade,
Convencidos de que um protocolo facultativo à Convenção aumentando a idade para
o possível recrutamento de pessoas pelas forças armadas e sua participação em hostilidades contribuirá efetivamente para a implementação do princípio de que os interesses superiores da criança deverão ser uma consideração primordial em todas as ações
envolvendo crianças,
Observando que a vigésima sexta Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, realizada em dezembro de 1995, recomendou, inter alia, que as partes
envolvidas em conflitos adotem todas as medidas possíveis para garantir que crianças
menores de 18 anos não participem de hostilidades,
Acolhendo a adoção unânime, em junho de 1999, da Convenção nº 182 da Organização
Internacional do Trabalho sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação
Imediata para sua Eliminação, que proíbe, entre outras coisas, o recrutamento forçado
ou compulsório de crianças para utilização em conflitos armados,
Condenando com a mais séria preocupação o recrutamento, treinamento e utilização,
dentro ou fora de fronteiras nacionais, de crianças em hostilidades por parte de grupos
armados distintos das forças armadas de um Estado, e reconhecendo a responsabilidade
daqueles que recrutam, treinam e utilizam crianças para tal fim,
Relembrando a obrigação de cada parte de um conflito armado de acatar as disposições
do direito humanitário internacional,
Enfatizando que o presente Protocolo não fere os fins e princípios contidos na Carta
das Nações Unidas, inclusive o Artigo 51, e normas relevantes do direito humanitário,
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Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas no respeito total aos
fins e princípios contidos na Carta e a observância dos instrumentos de direitos humanos
aplicáveis são indispensáveis para a proteção total das crianças, em particular durante
conflitos armados e ocupação estrangeira,
Reconhecendo as necessidades especiais das crianças particularmente vulneráveis ao
recrutamento ou utilização em hostilidades contra o disposto neste Protocolo, em
virtude de sua situação econômica ou social ou de sexo,
Cientes da necessidade de considerar as verdadeiras causas econômicas, sociais e políticas
do envolvimento de crianças em conflitos armados,
Convencidos da necessidade de intensificar a cooperação internacional na implementação
do presente Protocolo, bem como a reabilitação física e psicossocial, e a reintegração
social das crianças vítimas de conflitos armados,
Encorajando a participação da comunidade e, em particular, das crianças e da criança
vitimada, na disseminação de programas informativos e educativos associados à implementação do Protocolo,
Acordaram o que segue:

Artigo 1º
Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis para assegurar que membros de
suas forças armadas menores de 18 anos não participem diretamente de hostilidades.

Artigo 2º
Os Estados Partes assegurarão que menores de 18 anos não serão recrutados de maneira
compulsória em suas forças armadas.

Artigo 3º
1. Os Estados Partes elevarão a idade mínima para o recrutamento voluntário de pessoas em suas forças armadas nacionais acima daquela fixada no Artigo 38, parágrafo 3,
da Convenção sobre os Direitos da Criança, tendo em conta os princípios contidos no
referido Artigo e reconhecendo que, em conformidade com a Convenção, indivíduos
menores de 18 anos tem direito a proteção especial.
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2. Cada Estado Parte depositará, ao ratificar o presente Protocolo ou a ele aderir, uma
declaração vinculante fixando a idade mínima em que permitirá o recrutamento voluntário
em suas forças armadas nacionais, bem como das salvaguardas adotadas para assegurar
que o referido recrutamento não seja feito por meio da força ou coação.
3. Os Estados Partes que permitirem o recrutamento voluntário de menores de 18 anos
em suas forças armadas nacionais manterão salvaguardas para assegurar, no mínimo que:
a) o referido recrutamento seja genuinamente voluntário;
b) o referido recrutamento seja feito com o consentimento informado dos pais do menor
ou de seus tutores legais;
c) os menores em questão sejam devidamente informados das responsabilidades envolvidas no referido serviço militar;
d) os menores em questão forneçam comprovação fiável de sua idade antes de serem
aceitos no serviço militar nacional.
4. Os Estados Partes poderão ampliar sua declaração a qualquer tempo por meio de
notificação para tal fim encaminhada ao Secretário Geral das Nações Unidas, o qual
informará todos os Estados Partes. A referida notificação entrará em vigor na data de
seu recebimento pelo Secretário Geral.
5. A exigência relativa à elevação da idade a que se refere o parágrafo 1 do presente Artigo
não se aplica a escolas operadas ou controladas pelas forças armadas dos Estados Partes,
em conformidade com os Artigos 28 e 29 da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Artigo 4º
1. Os grupos armados distintos das forças armadas de um Estado não deverão, em qualquer circunstância, recrutar ou utilizar menores de 18 anos em hostilidades.
2. Os Estados Partes deverão adotar todas as medidas possíveis para evitar esse recrutamento e essa utilização, inclusive a adoção de medidas legais necessárias para proibir
e criminalizar tais práticas.
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3. A aplicação do presente Artigo, em conformidade com o Protocolo, não afetará o
status jurídico de qualquer das partes de um conflito armado.

Artigo 5º
Nenhuma disposição do presente Protocolo será interpretada de modo a impedir a
aplicação dos preceitos do ordenamento de um Estado Parte ou de instrumentos internacionais e do direito humanitário internacional, quando esses preceitos forem mais
propícios à realização dos direitos da criança.

Artigo 6º
1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legais, administrativas e de outra natureza necessárias para assegurar a implementação e aplicação efetivas das disposições
do presente Protocolo em suas jurisdições.
2. Os Estados Partes comprometem-se a disseminar e promover, pelos meios apropriados,
os princípios e as disposições do presente Protocolo junto tanto a adultos quanto crianças.
3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis para assegurar que pessoas em
sua jurisdição recrutadas ou utilizadas em hostilidades em contradição com o presente
Protocolo sejam desmobilizadas ou liberadas do serviço de outro modo. Quando necessário, os Estados Partes prestarão a essas pessoas toda a assistência apropriada para
a sua recuperação física e psicológica, bem como sua reintegração social.

Artigo 7º
1. Os Estados Partes cooperarão na implementação do presente Protocolo, inclusive no
que se refere à prevenção de qualquer atividade contrária ao Protocolo e na reabilitação
e reintegração social de vítimas de atos contrários a este Protocolo, inclusive por meio
de cooperação técnica e assistência financeira. A assistência e cooperação em questão
serão implementadas de comum acordo com os Estados Partes envolvidos e organizações internacionais relevantes.
2. Os Estados Partes em condições de fazê-lo prestarão essa assistência por meio de programas multilaterais, bilaterais ou de outros programas existentes, ou, inter alia, por meio
de um fundo voluntário criado em conformidade com as normas da Assembleia Geral.
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Artigo 8º
1. Cada Estado Parte submeterá ao Comitê sobre os Direitos da Criança, no prazo de
dois anos a contar da data de entrada em vigor do Protocolo para aquele Estado Parte,
um relatório, inclusive as medidas adotadas para implementar as disposições sobre
participação e recrutamento.
2. Após a apresentação do relatório abrangente, cada Estado Parte incluirá nos relatórios
que submeter ao Comitê sobre os Direitos da Criança quaisquer informações adicionais
sobre a implementação do Protocolo, em conformidade com o Artigo 44 da Convenção.
Os demais Estados Partes do Protocolo submeterão um relatório a cada cinco anos.
3. O Comitê sobre os Direitos da Criança poderá solicitar aos Estados Partes informações
adicionais relevantes para a implementação do presente Protocolo.

Artigo 9º
1. O presente Protocolo está aberto para assinatura de qualquer Estado que seja parte
ou signatário da Convenção.
2. O presente Protocolo está sujeito a ratificação e aberto a adesão de qualquer Estado
que seja parte ou signatário da Convenção. Os instrumentos de ratificação ou adesão
serão depositados com o Secretário Geral das Nações Unidas.
3. O Secretário Geral, na qualidade de depositário da Convenção e do Protocolo, informará os Estados Partes da Convenção e todos os Estados signatários da Convenção sobre
cada instrumento de declaração em conformidade com o Artigo 13.

Artigo 10º
1. O presente Protocolo entrará em vigor três meses após o depósito do décimo instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado que ratificar o presente Protocolo ou a ele aderir após sua entrada
em vigor, o presente Protocolo passará a viger um mês após a data do depósito de seu
próprio instrumento de ratificação ou adesão.
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Artigo 11
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Protocolo a qualquer tempo por
meio de notificação escrita ao Secretário Geral das Nações Unidas, o qual subseqüentemente informará os demais Estados Partes da Convenção e todos os Estados signatários
da Convenção. A denúncia produzirá efeitos um ano após a data de recebimento da
notificação pelo Secretário Geral. Se, entretanto, ao final daquele ano o Estado Parte
denunciante estiver envolvido em conflito armado, a denúncia não produzirá efeitos
antes do término do conflito armado.
2. A referida denúncia não isentará o Estado Parte das obrigações contraídas sob o presente Protocolo no que se refere a qualquer ato ocorrido anteriormente à data na qual
a denúncia se tornar efetiva. A denúncia tampouco impedirá, de qualquer forma, que
se dê continuidade ao exame de qualquer matéria que já esteja sendo examinada pelo
Comitê antes da data na qual a denúncia se tornar efetiva.

Artigo 12
1. Qualquer Estado Parte poderá propor uma emenda e depositá-la junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas. O Secretário Geral comunicará a emenda proposta aos Estados
Partes, solicitando-lhes que indiquem se são favoráveis à realização de uma conferência
de Estados Partes para análise e votação das propostas. Caso, no prazo de quatro meses
a contar da data da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se
houver manifestado a favor da referida conferência, o Secretário Geral convocará a
conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por uma
maioria de Estados Partes presentes e votantes na conferência será submetida à Assembleia Geral para aprovação.
2. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo entrará
em vigor quando aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e aceita por maioria
de dois terços dos Estados Partes.
3. Quando uma emenda entrar em vigor, tornar-se-á obrigatória para aqueles Estados
Partes que a aceitaram; os demais Estados Partes continuarão obrigados pelas disposições do presente Protocolo e por quaisquer emendas anteriores que tenham aceitado.
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Artigo 13
1. O presente Protocolo, com textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo
igualmente autênticos, será depositado nos arquivos das Nações Unidas.
2. O Secretário Geral das Nações Unidas enviará cópias autenticadas do presente Protocolo
a todos os Estados Partes da Convenção e a todos os Estados signatários da Convenção.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5006.htm
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Decreto nº 5.007

DE 8 DE MARÇO DE 2004

Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à
venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº
230, de 29 de maio de 2003, o texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os
Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia
infantil, adotado em Nova York em 25 de maio de 2000;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à
Secretaria-Geral da ONU em 27 de janeiro de 2004;
Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 18 de janeiro de 2002,
e entrou em vigor para o Brasil em 27 de fevereiro de 2004;
DECRETA:
ART. 1º O Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente
à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, adotado em Nova
York em 25 de maio de 2000, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
ART. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo ou que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
ART. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.3.2004
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PROTOCOLO FACULTATIVO
À CONVENÇÃO SOBRE
OS DIREITOS DA
CRIANÇA REFERENTE À
VENDA DE CRIANÇAS, À
PROSTITUIÇÃO INFANTIL E À
PORNOGRAFIA INFANTIL
Os Estados Partes do presente Protocolo,
Considerando que, a fim de alcançar os propósitos da Convenção sobre os Direitos da
Criança e a implementação de suas disposições, especialmente dos Artigos 1, 11, 21, 32, 33,
34, 35 e 36, seria apropriado ampliar as medidas a serem adotadas pelos Estados Partes,
a fim de garantir a proteção da criança contra a venda de crianças, a prostituição infantil
e a pornografia infantil,
Considerando também que a Convenção sobre os Direitos da Criança reconhece o direito
da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho
de qualquer trabalho que possa ser perigoso para a criança ou interferir em sua educação, ou ser prejudicial à saúde da criança ou ao seu desenvolvimento físico, mental,
espiritual, moral ou social,
Seriamente preocupados com o significativo e crescente tráfico internacional de crianças
para fins de venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil,
Profundamente preocupados com a prática disseminada e continuada do turismo sexual,
ao qual as crianças são particularmente vulneráveis, uma vez que promove diretamente
a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil,
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Reconhecendo que uma série de grupos particularmente vulneráveis, inclusive meninas,
estão mais expostos ao risco de exploração sexual, e que as meninas estão representadas
de forma desproporcional entre os sexualmente explorados,
Preocupados com a crescente disponibilidade de pornografia infantil na Internet e
em outras tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre o
Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão,
que demanda a criminalização em todo o mundo da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia infantil,
e enfatizando a importância de cooperação e parceria mais estreita entre governos e a
indústria da Internet,
Acreditando que a eliminação da venda de crianças, da prostituição infantil e da pornografia será facilitada pela adoção de uma abordagem holística que leve em conta
os fatores que contribuem para a sua ocorrência, inclusive o subdesenvolvimento, a
pobreza, as disparidades econômicas, a estrutura sócio-econômica desigual, as famílias
com disfunções, a ausência de educação, a migração do campo para a cidade, a discriminação sexual, o comportamento sexual adulto irresponsável, as práticas tradicionais
prejudiciais, os conflitos armados e o tráfico de crianças,
Acreditando na necessidade de esforços de conscientização pública para reduzir a
demanda de consumo relativa à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia
infantil, e acreditando, também, na importância do fortalecimento da parceria global
entre todos os atores, bem como da melhoria do cumprimento da lei no nível nacional,
Tomando nota das disposições de instrumentos jurídicos internacionais relevantes para
a proteção de crianças, inclusive a Convenção da Haia sobre a Proteção de Crianças e
Cooperação no que se Refere à Adoção Internacional; a Convenção da Haia sobre os
Aspectos Civis do Seqüestro Internacional de Crianças; a Convenção da Haia sobre Jurisdição, Direito Aplicável, Reconhecimento, Execução e Cooperação Referente à Responsabilidade dos Pais; e a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho sobre
a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação,
Encorajados pelo imenso apoio à Convenção sobre os Direitos da Criança, que demonstra
o amplo compromisso existente com a promoção e proteção dos direitos da criança,
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Reconhecendo a importância da implementação das disposições do Programa de Ação
para a Prevenção da Venda de Crianças, da Prostituição Infantil e da Pornografia Infantil
e a Declaração e Agenda de Ação adotada no Congresso Mundial contra a Exploração
Comercial Sexual de Crianças, realizada em Estocolmo, de 27 a 31 de agosto de 1996, bem
como outras decisões e recomendações relevantes emanadas de órgãos internacionais
pertinentes,
Tendo na devida conta a importância das tradições e dos valores culturais de cada povo
para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança,
Acordaram o que segue:

Artigo 1º
Os Estados Partes proibirão a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia
infantil, conforme disposto no presente Protocolo.

Artigo 2º
Para os propósitos do presente Protocolo:
a) Venda de crianças significa qualquer ato ou transação pela qual uma criança é transferida por qualquer pessoa ou grupo de pessoas a outra pessoa ou grupo de pessoas,
em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação;
b) Prostituição infantil significa o uso de uma criança em atividades sexuais em troca de
remuneração ou qualquer outra forma de compensação;
c) Pornografia infantil significa qualquer representação, por qualquer meio, de uma criança
envolvida em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas, ou qualquer representação
dos órgãos sexuais de uma criança para fins primordialmente sexuais.

Artigo 3º
1. Os Estados Partes assegurarão que, no mínimo, os seguintes atos e atividades sejam
integralmente cobertos por suas legislações criminal ou penal, quer os delitos sejam
cometidos dentro ou fora de suas fronteiras, de forma individual ou organizada:
a) No contexto da venda de crianças, conforme definido no Artigo 2º;
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(i) A oferta, entrega ou aceitação, por qualquer meio, de uma criança para fins de:
a. Exploração sexual de crianças;
b. Transplante de orgãos da criança com fins lucrativos;
c. Envolvimento da criança em trabalho forçado.
(ii). A indução indevida ao consentimento, na qualidade de intermediário, para adoção de
uma criança em violação dos instrumentos jurídicos internacionais aplicáveis sobre adoção;
b) A oferta, obtenção, aquisição, aliciamento ou o fornecimento de uma criança para
fins de prostituição infantil, conforme definido no Artigo 2º;
c) A produção, distribuição, disseminação, importação, exportação, oferta, venda ou posse,
para os fins acima mencionados, de pornografia infantil, conforme definido no Artigo 2º.
2. Em conformidade com as disposições da legislação nacional de um Estado Parte, o
mesmo aplicar-se-á a qualquer tentativa de perpetrar qualquer desses atos e à cumplicidade ou participação em qualquer desses atos.
3. Os Estados Partes punirão esses delitos com penas apropriadas que levem em consideração a sua gravidade.
4. Em conformidade com as disposições de sua legislação nacional, os Estados Partes adotarão medidas, quando apropriado, para determinar a responsabilidade legal de pessoas
jurídicas pelos delitos definidos no parágrafo 1 do presente Artigo. Em conformidade
com os princípios jurídicos do Estado Parte, essa responsabilidade de pessoas jurídicas
poderá ser de natureza criminal, civil ou administrativa.
5. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legais e administrativas apropriadas para
assegurar que todas as pessoas envolvidas na adoção de uma criança ajam em conformidade com os instrumentos jurídicos internacionais aplicáveis.
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Artigo 4º
1. Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre
os delitos a que se refere o Artigo 3º, parágrafo 1, quando os delitos forem cometidos
em seu território ou a bordo de embarcação ou aeronave registrada naquele Estado.
2. Cada Estado Parte poderá adotar as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição
sobre os delitos a que se refere o Artigo 3º, parágrafo 1, nos seguintes casos:
a) Quando o criminoso presumido for um cidadão daquele Estado ou uma pessoa que
mantém residência habitual em seu território;
b) Quando a vítima for um cidadão daquele Estado.
3. Cada Estado Parte adotará, também, as medidas necessárias para estabelecer sua
jurisdição sobre os delitos acima mencionados quando o criminoso presumido estiver
presente em seu território e não for extraditado para outro Estado Parte pelo fato de
o delito haver sido cometido por um de seus cidadãos.
4. O presente Protocolo não exclui qualquer jurisdição criminal exercida em conformidade com a legislação interna.

Artigo 5º
1. Os delitos a que se refere o Artigo 3º, parágrafo 1, serão considerados delitos passíveis
de extradição em qualquer tratado de extradição existentes entre Estados Partes, e
incluídos como delitos passíveis de extradição em todo tratado de extradição subseqüentemente celebrado entre os mesmos, em conformidade com as condições estabelecidas
nos referidos tratados.
2. Se um Estado Parte que condiciona a extradição à existência de um tratado receber
solicitação de extradição de outro Estado Parte com o qual não mantém tratado de
extradição, poderá adotar o presente Protocolo como base jurídica para a extradição
no que se refere a tais delitos. A extradição estará sujeita às condições previstas na
legislação do Estado demandado.
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3. Os Estados Partes que não condicionam a extradição à existência de um tratado
reconhecerão os referidos delitos como delitos passíveis de extradição entre si, em
conformidade com as condições estabelecidas na legislação do Estado demandado.
4. Para fins de extradição entre Estados Partes, os referidos delitos serão considerados
como se cometidos não apenas no local onde ocorreram, mas também nos territórios
dos Estados obrigados a estabelecer sua jurisdição em conformidade com o Artigo 4º.
5. Se um pedido de extradição for feito com referência a um dos delitos descritos no
Artigo 3º, parágrafo 1, e se o Estado Parte demandado não conceder a extradição ou
recusar-se a conceder a extradição com base na nacionalidade do autor do delito, este
Estado adotará as medidas apropriadas para submeter o caso às suas autoridades competentes, com vistas à instauração de processo penal.

Artigo 6º
1. Os Estados Partes prestar-se-ão mutuamente toda a assistência possível no que se
refere a investigações ou processos criminais ou de extradição instaurados com relação
aos delitos descritos no Artigo 3º, parágrafo 1. Inclusive assistência na obtenção de provas
à sua disposição e necessárias para a condução dos processos.
2. Os Estados Partes cumprirão as obrigações assumidas em função do parágrafo 1 do
presente Artigo, em conformidade com quaisquer tratados ou outros acordos sobre
assistência jurídica mútua que porventura existam entre os mesmos. Na ausência de tais
tratados ou acordos, os Estados Partes prestar-se-ão assistência mútua em conformidade
com sua legislação nacional.

Artigo 7º
Os Estados Partes, em conformidade com as disposições de sua legislação nacional:
a) adotarão medidas para permitir o seqüestro e confisco, conforme o caso, de:
(i) bens tais como materiais, ativos e outros meios utilizados para cometer ou facilitar o
cometimento dos delitos definidos no presente Protocolo;
(ii) rendas decorrentes do cometimento desses delitos.
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b) atenderão às solicitações de outro Estado Parte referentes ao seqüestro ou confisco
de bens ou rendas a que se referem os incisos i) e ii) do parágrafo a);
c) adotarão medidas para fechar, temporária ou definitivamente, os locais utilizados
para cometer esses delitos.

Artigo 8º
1. Os Estados Partes adotarão as medidas apropriadas para proteger os direitos e interesses de crianças vítimas das práticas proibidas pelo presente Protocolo em todos os
estágios do processo judicial criminal, em particular:
a) reconhecendo a vulnerabilidade de crianças vitimadas e adaptando procedimentos
para reconhecer suas necessidades especiais, inclusive suas necessidades especiais como
testemunhas;
b) informando as crianças vitimadas sobre seus direitos, seu papel, bem como o alcance,
as datas e o andamento dos processos e a condução de seus casos;
c) permitindo que as opiniões, necessidades e preocupações das crianças vitimadas sejam apresentadas e consideradas nos processos em que seus interesses pessoais forem
afetados, de forma coerente com as normas processuais da legislação nacional;
d) prestando serviços adequados de apoio às crianças vitimadas no transcorrer do
processo judicial;
e) protegendo, conforme apropriado, a privacidade e a identidade das crianças vitimadas
e adotando medidas, em conformidade com a legislação nacional, para evitar a disseminação inadequada de informações que possam levar à identificação das crianças vitimadas;
f) assegurando, nos casos apropriados, a segurança das crianças vitimadas, bem como
de suas famílias e testemunhas, contra intimidação e retaliação;
g) evitando demora desnecessária na condução de causas e no cumprimento de ordens
ou decretos concedendo reparação a crianças vitimadas.
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2. Os Estados Partes assegurarão que quaisquer dúvidas sobre a idade real da vítima
não impedirão que se dê início a investigações criminais, inclusive investigações para
determinar a idade da vítima.
3. Os Estados Partes assegurarão que, no tratamento dispensado pelo sistema judicial
penal às crianças vítimas dos delitos descritos no presente Protocolo, a consideração
primordial seja o interesse superior da criança.
4. Os Estados Partes adotarão medidas para assegurar treinamento apropriado, em particular treinamento jurídico e psicológico, às pessoas que trabalham com vítimas dos
delitos proibidos pelo presente Protocolo.
5. Nos casos apropriados, os Estados Partes adotarão medidas para proteger a segurança
e integridade daquelas pessoas e/ou organizações envolvidas na prevenção e/ou proteção
e reabilitação de vítimas desses delitos.
6. Nenhuma disposição do presente Artigo será interpretada como prejudicial aos direitos
do acusado a um julgamento justo e imparcial, ou como incompatível com esses direitos.

Artigo 9º
1. Os Estados Partes adotarão ou reforçarão, implementarão e disseminarão leis, medidas administrativas, políticas e programas sociais para evitar os delitos a que se refere
o presente Protocolo. Especial atenção será dada á proteção de crianças especialmente
vulneráveis a essas práticas.
2. Os Estados Partes promoverão a conscientização do público em geral, inclusive das
crianças, por meio de informações disseminadas por todos os meios apropriados, educação e treinamento, sobre as medidas preventivas e os efeitos prejudiciais dos delitos
a que se refere o presente Protocolo. No cumprimento das obrigações assumidas em
conformidade com o presente Artigo, os Estados Partes incentivarão a participação da
comunidade e, em particular, de crianças vitimadas, nas referidas informações e em
programas educativos e de treinamento, inclusive no nível internacional.
3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis com o objetivo de assegurar
assistência apropriada às vítimas desses delitos, inclusive sua completa reintegração
social e sua total recuperação física e psicológica.
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4. Os Estados Partes assegurarão que todas as crianças vítimas dos delitos descritos no
presente Protocolo tenham acesso a procedimentos adequados que lhe permitam obter,
sem discriminação, das pessoas legalmente responsáveis, reparação pelos danos sofridos.
5. Os Estados Partes adotarão as medidas apropriadas para proibir efetivamente a produção e disseminação de material em que se faça propaganda dos delitos descritos no
presente Protocolo.

Artigo 10º
1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para intensificar a cooperação
internacional por meio de acordos multilaterais, regionais e bilaterais para prevenir, detectar, investigar, julgar e punir os responsáveis por atos envolvendo a venda de crianças,
a prostituição infantil, a pornografia infantil e o turismo sexual infantil. Os Estados Partes
promoverão, também, a cooperação e coordenação internacionais entre suas autoridades,
organizações não-governamentais nacionais e internacionais e organizações internacionais.
2. Os Estados Partes promoverão a cooperação internacional com vistas a prestar assistência às crianças vitimadas em sua recuperação física e psicológica, sua reintegração
social e repatriação.
3. Os Estados Partes promoverão o fortalecimento da cooperação internacional, a fim
de lutar contra as causas básicas, tais como pobreza e subdesenvolvimento, que contribuem para a vulnerabilidade das crianças à venda de crianças, à prostituição infantil, à
pornografia infantil e ao turismo sexual infantil.
4. Os Estados Partes que estejam em condições de fazê-lo, prestarão assistência financeira,
técnica ou de outra natureza por meio de programas multilaterais, regionais, bilaterais
ou outros programas existentes.

Artigo 11
Nenhuma disposição do presente Protocolo afetará quaisquer outras disposições mais
propícias à fruição dos direitos da criança e que possam estar contidas:
a) na legislação de um Estado Parte;
b) na legislação internacional em vigor para aquele Estado.
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Artigo 12
1. Cada Estado Parte submeterá ao Comitê sobre os Direitos da Criança, no prazo de
dois anos a contar da data da entrada em vigor do Protocolo para aquele Estado Parte,
um relatório contendo informações abrangentes sobre as medidas adotadas para implementar as disposições do Protocolo.
2. Após a apresentação do relatório abrangente, cada Estado Parte incluirá nos relatórios
que submeter ao Comitê sobre os Direitos da Criança quaisquer informações adicionais
sobre a implementação do Protocolo, em conformidade com o Artigo 44 da Convenção.
Os demais Estados Partes do Protocolo submeterão um relatório a cada cinco anos.
3. O Comitê sobre os Direitos da Criança poderá solicitar aos Estados Partes informações
adicionais relevantes para a implementação do presente Protocolo.

Artigo 13
1. O presente Protocolo está aberto para assinatura de qualquer Estado que seja parte
ou signatário da Convenção.
2. O presente Protocolo está sujeito a ratificação e aberto a adesão de qualquer Estado
que seja parte ou signatário da Convenção. Os instrumentos de ratificação ou adesão
serão depositados com o Secretário Geral das Nações Unidas.

Artigo 14
1. O presente Protocolo entrará em vigor três meses após o depósito do décimo instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado que ratificar o presente Protocolo ou a ele aderir após sua entrada
em vigor, o presente Protocolo passará a viger um mês após a data do depósito de seu
próprio instrumento de ratificação ou adesão.

Artigo 15
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Protocolo a qualquer tempo por
meio de notificação escrita ao Secretário Geral das Nações Unidas, o qual subseqüentemente informará os demais Estados Partes da Convenção e todos os Estados signatários
da Convenção. A denúncia produzirá efeitos um ano após a data de recebimento da
notificação pelo Secretário Geral das Nações Unidas.
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2. A referida denúncia não isentará o Estado Parte das obrigações assumidas por força
do presente Protocolo no que se refere a qualquer delito ocorrido anteriormente à data
na qual a denúncia passar a produzir efeitos. A denúncia tampouco impedirá, de qualquer forma, que se dê continuidade ao exame de qualquer matéria que já esteja sendo
examinada pelo Comitê antes da data na qual a denúncia se tornar efetiva.

Artigo 16
1. Qualquer Estado Parte poderá propor uma emenda e depositá-la junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas. O Secretário Geral comunicará a emenda proposta aos Estados
Partes, solicitando-lhes que indiquem se são favoráveis à realização de uma conferência
de Estados Partes para análise e votação das propostas. Caso, no prazo de quatro meses
a contar da data da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se
houver manifestado a favor da referida conferência, o Secretário Geral convocará a
conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por uma
maioria de Estados Partes presentes e votantes na conferência será submetida à Assembleia Geral para aprovação.
2. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo entrará
em vigor quando aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e aceita por maioria
de dois terços dos Estados Partes.
3. Quando uma emenda entrar em vigor, tornar-se-á obrigatória para aqueles Estados
Partes que a aceitaram; os demais Estados Partes continuarão obrigados pelas disposições do presente Protocolo e por quaisquer emendas anteriores que tenham aceitado.

Artigo 17
1. O presente Protocolo, com textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo
igualmente autênticos, será depositado nos arquivos das Nações Unidas.
2. O Secretário Geral das Nações Unidas enviará cópias autenticadas do presente Protocolo
a todos os Estados Partes da Convenção e a todos os Estados signatários da Convenção.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5007.htm
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Decreto Legislativo nº 85

DE 2017

Aprova o texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança
Relativo a um Procedimento de Comunicações, celebrado em Nova York, em 19 de
dezembro de 2011.
O Congresso Nacional decreta:
ART. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos
da Criança Relativo a um Procedimento de Comunicações, celebrado em Nova York,
em 19 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
ART. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 8 de junho de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
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PROTOCOLO FACULTATIVO
À CONVENÇÃO SOBRE
OS DIREITOS DA
CRIANÇA RELATIVO A
UM PROCEDIMENTO DE
COMUNICAÇÕES
Os Estados partes do presente Protocolo,
Considerando que, de acordo com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas,
o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os
membros da família humana é a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
Observando que os Estados partes da Convenção sobre os Direitos da Criança (doravante
denominada “a Convenção”) reconhecem os direitos nela enunciados a toda criança sob
a sua jurisdição sem discriminação de nenhum tipo, independentemente da raça, cor,
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou
social, situação econômica, incapacidade, nascimento ou qualquer outra condição da
criança ou de seus pais ou responsáveis legais,
Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais,
Reafirmando também a condição da criança como sujeito de direitos e como ser humano
com dignidade e com capacidades em evolução,
Reconhecendo que, à luz de sua situação especial e de seu estado de dependência, crianças podem enfrentar dificuldades reais para se beneficiarem dos recursos disponíveis
em caso de violação de seus direitos,
80 CEDECA – RIO DE JANEIRO

Considerando que o presente Protocolo reforçará e complementará os mecanismos
nacionais e regionais que permitem às crianças apresentar denúncias pela violação de
seus direitos,
Reconhecendo que o interesse superior da criança deve ser uma consideração fundamental a ser respeitada na aplicação de recursos para reparar a violação de seus direitos
e que esses recursos devem levar em conta a necessidade de procedimentos adaptados
à criança em todas as instâncias,
Encorajando os Estados partes a desenvolverem mecanismos nacionais apropriados a
fim de possibilitar que as crianças cujos direitos tenham sido violados tenham acesso a
recursos efetivos em seus países,
Recordando o papel importante que podem desempenhar a esse respeito as instituições
nacionais de direitos humanos e outras instituições especializadas competentes, as quais
tenham o mandato de promover e de proteger os direitos da criança,
Considerando que, a fim de reforçar e de complementar estes mecanismos nacionais
e de melhorar a implementação da Convenção e, quando aplicável, de seus Protocolos
Facultativos referentes à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil e à participação de crianças em conflitos armados, conviria permitir ao Comitê dos
Direitos da Criança (doravante denominado “o Comitê”) que desempenhe as funções
previstas no presente Protocolo,
Acordam o seguinte:

PARTE I
Disposições gerais
Artigo 1 – Competência do Comitê dos Direitos da Criança
1. Os Estados partes do presente Protocolo reconhecem a competência do Comitê
conforme o disposto no presente Protocolo.
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2. O Comitê não exercerá sua competência a respeito de um Estado parte do presente
Protocolo em relação à violação dos direitos estabelecidos em um instrumento do qual
este Estado não seja parte.
3. O Comitê não receberá nenhuma comunicação relacionada a um Estado que não seja
parte do presente Protocolo.

Artigo 2 – Princípios gerais que regem as funções do Comitê
Ao exercer as funções que lhe confere o presente Protocolo, o Comitê será guiado
pelo princípio do interesse superior da criança. Também terá em conta os direitos e as
opiniões da criança e dará a essas opiniões o devido peso, de acordo com a idade e a
maturidade da criança.

Artigo 3 – Regras de procedimento
1. O Comitê adotará regras de procedimento a serem seguidas no exercício das funções
que lhe confere o presente Protocolo. Ao fazê-lo, terá em conta, em particular, o artigo 2º
do presente Protocolo, a fim de garantir que os procedimentos sejam adaptados à criança.
2. O Comitê incluirá em suas regras de procedimento salvaguardas para evitar a manipulação da criança por quem atue em seu nome e poderá recusar-se a examinar qualquer
comunicação que considere não ser do interesse superior da criança.

Artigo 4 – Medidas de proteção
1. Os Estados partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir que pessoas
sujeitas à sua jurisdição não sofram nenhuma violação de seus direitos humanos, nem
sejam objeto de maus-tratos ou de intimidação, em consequência de terem-se comunicado ou cooperado com o Comitê, em conformidade com o presente Protocolo.
2. A identidade de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos interessados não será
revelada publicamente sem o seu consentimento expresso.
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PARTE II
Procedimento de Comunicações
Artigo 5 – Comunicações Individuais
1. As comunicações poderão ser apresentadas por pessoas ou grupos de pessoas, ou em
nome de pessoas ou grupos de pessoas, sujeitas à jurisdição de um Estado parte, que
afirmem ser vítimas de uma violação cometida por esse Estado parte de quaisquer dos
direitos enunciados em qualquer um dos seguintes instrumentos de que esse Estado
seja parte:
(a) A Convenção;
(b) O Protocolo Facultativo à Convenção referente à venda de crianças, à prostituição
infantil e à pornografia infantil;
(c) O Protocolo Facultativo à Convenção referente ao envolvimento de crianças em
conflitos armados.
2. Quando uma comunicação for apresentada em nome de uma pessoa ou de um grupo
de pessoas, isto requererá o seu consentimento, ao menos que o autor possa justificar
a atuação em seu nome sem esse consentimento.

Artigo 6 – Medidas Provisórias
1. Após receber uma comunicação e antes de pronunciar-se sobre o mérito, o Comitê poderá, a qualquer momento, transmitir ao Estado parte interessado, para sua consideração
urgente, uma solicitação para que adote as medidas provisórias que sejam necessárias
em circunstâncias excepcionais para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às
vítimas das alegadas violações.
2. O exercício pelo Comitê da faculdade que lhe confere o parágrafo 1º do presente
artigo não prejulgará sua decisão relativa à admissibilidade ou ao mérito da comunicação.

Artigo 7 – Admissibilidade
1. O Comitê considerará inadmissível toda comunicação que:
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(a) For anônima;
(b) Não for apresentada por escrito;
(c) Constituir um abuso do direito de apresentar comunicações ou for incompatível
com as disposições da Convenção e/ou de seus Protocolos Facultativos;
(d) Se referir a uma questão que já tenha sido examinada pelo Comitê ou que tiver sido
ou estiver sendo examinada sob outro procedimento internacional de investigação ou
solução;
(e) For apresentada sem que tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, a menos que a tramitação desses recursos se prolongue injustificadamente ou
que seja improvável que com eles se obtenha uma reparação efetiva;
(f) For manifestamente infundada ou não estiver suficientemente fundamentada;
(g) Se referir a fatos ocorridos antes da data de entrada em vigor do presente Protocolo
para o Estado parte interessado, salvo se esses fatos tenham continuado a ocorrer depois
dessa data;
(h) Não for apresentada no prazo de um ano após o esgotamento dos recursos internos,
salvo nos casos em que o autor possa demonstrar que não foi possível apresentá-la
dentro desse prazo.

Artigo 8 – Transmissão da Comunicação
1. A menos que o Comitê considere uma comunicação inadmissível sem referi-la ao
Estado parte interessado, o Comitê levará ao seu conhecimento, de modo confidencial
e tão logo possível, qualquer comunicação que lhe seja apresentada sob o amparo do
presente Protocolo.
2. O Estado parte apresentará ao Comitê explicações ou declarações escritas que esclareçam a questão e indiquem as eventuais medidas que tenham sido adotadas para
solucioná-la. O Estado parte apresentará sua resposta tão logo seja possível e dentro
do prazo de seis meses.
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Artigo 9 – Solução Amistosa
1. O Comitê porá seus bons ofícios à disposição das partes interessadas com vistas a chegar
a uma solução amistosa da questão com base no respeito às obrigações estabelecidas
na Convenção e/ou em seus Protocolos Facultativos.
2. O acordo em uma solução amistosa obtido sob os auspícios do Comitê encerrará o
exame da comunicação no marco do presente Protocolo.

Artigo 10 – Exame das Comunicações
1. O Comitê examinará as comunicações recebidas sob o amparo do presente Protocolo o mais rapidamente possível e à luz de toda a documentação que lhe tenha sido
apresentada, sempre que essa documentação seja transmitida às partes interessadas.
2. O Comitê examinará em sessão fechada as comunicações recebidas sob o amparo do
presente Protocolo.
3. Quando o Comitê houver solicitado medidas provisórias, acelerará o exame da
comunicação.
4. Ao examinar uma comunicação em que se aleguem violações de direitos econômicos,
sociais ou culturais, o Comitê avaliará a razoabilidade das medidas adotadas pelo Estado
parte de acordo com o artigo 4º da Convenção. Ao fazê-lo, o Comitê terá presente que o
Estado parte pode adotar uma variedade de possíveis medidas de políticas públicas para
a implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais enunciados na Convenção.
5. Após examinar uma comunicação, o Comitê transmitirá, sem demora, às partes interessadas suas opiniões sobre a comunicação, juntamente com suas eventuais recomendações.

Artigo 11 – Seguimento
1. O Estado parte dará a devida consideração às opiniões do Comitê, assim como a suas
eventuais recomendações, e lhe apresentará uma resposta escrita que inclua informação
sobre as medidas que tenha adotado ou pretenda adotar à luz das opiniões e das recomendações do Comitê. O Estado parte apresentará sua resposta tão logo seja possível
e dentro do prazo de seis meses.
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2. O Comitê poderá convidar o Estado parte a apresentar informações adicionais sobre
quaisquer medidas que tenha adotado em relação a suas opiniões ou a suas recomendações, ou à implementação de eventual acordo de solução amistosa, inclusive, se o Comitê
o considerar apropriado, nos relatórios que o Estado parte apresentar posteriormente,
em conformidade com o artigo 44 da Convenção, o artigo 12 do Protocolo Facultativo à
Convenção referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil
ou o artigo 8º do Protocolo Facultativo à Convenção referente ao envolvimento de
crianças em conflitos armados, conforme o caso.

Artigo 12 – Comunicações entre Estados
1. Todo Estado parte do presente Protocolo poderá declarar a qualquer momento que
reconhece a competência do Comitê para receber e examinar comunicações nas quais
um Estado Parte alegue que outro Estado Parte não cumpre as obrigações decorrentes
de qualquer um dos seguintes instrumentos do qual este Estado seja parte:
(a) A Convenção;
(b) O Protocolo Facultativo à Convenção referente à venda de crianças, à prostituição
infantil e à pornografia infantil;
(c) O Protocolo Facultativo à Convenção referente ao envolvimento de crianças em
conflitos armados.
2. O Comitê não admitirá comunicações relativas a um Estado parte que não tenha feito
esta declaração, nem comunicações procedentes de um Estado parte que não tenha
feito esta declaração.
3. O Comitê porá seus bons ofícios à disposição dos Estados partes interessados com
vistas a chegar a uma solução amistosa da questão com base no respeito às obrigações
estabelecidas na Convenção e em seus Protocolos Facultativos.
4. Os Estados partes depositarão a declaração prevista no parágrafo 1º do presente artigo
junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, que transmitirá cópias dela aos demais
Estados partes. A declaração poderá ser retirada a qualquer momento mediante notificação ao Secretário Geral. Esta retirada não prejudicará o exame de uma matéria que seja
objeto de comunicação já transmitida sob o amparo do presente artigo; nenhuma outra
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comunicação de qualquer Estado parte será recebida sob o amparo do presente artigo
depois que o Secretário Geral tiver recebido a notificação correspondente de retirada
da declaração, a menos que o Estado parte interessado tenha feito uma nova declaração.

PARTE III
Procedimento de Investigação
Artigo 13 – Procedimento de investigação em
caso de violações graves ou sistemáticas
1. O Comitê, se receber informações confiáveis que indiquem violações graves ou sistemáticas por um Estado parte dos direitos enunciados na Convenção ou em seus Protocolos
Facultativos referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil,
e referente ao envolvimento de crianças em conflitos armados, convidará esse Estado
parte a cooperar no exame da informação e, para este fim, apresentará sem demora suas
observações a esse respeito.
2. O Comitê, ao levar em conta as observações que tenham sido apresentadas pelo
Estado parte interessado, assim como qualquer outra informação confiável que tenha
sido posta à sua disposição, poderá designar a um ou mais de seus membros para que
realizem uma investigação e lhe apresentem um relatório de caráter urgente. Quando
se justifique, e com o consentimento do Estado parte, a investigação poderá incluir uma
visita ao seu território.
3. A investigação terá caráter confidencial e buscará a cooperação do Estado parte em
todas as etapas do procedimento.
4. Após examinar as conclusões da investigação, o Comitê as transmitirá sem demora
ao Estado parte interessado, juntamente com os comentários e as recomendações
pertinentes ao caso.
5. O Estado parte interessado apresentará suas próprias observações ao Comitê tão logo
possível e dentro de um prazo de seis meses contado a partir da data de recebimento dos
resultados da investigação e dos comentários e recomendações transmitidos pelo Comitê.
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6. Após a conclusão dos procedimentos relacionados a uma investigação realizada em
conformidade com o parágrafo 2º do presente artigo, o Comitê, após consulta prévia
ao Estado parte interessado, poderá decidir incluir um resumo de seus resultados no
relatório a que se refere o artigo 16 do presente Protocolo.
7. Cada Estado parte, no momento de assinar ou de ratificar o presente Protocolo ou de
aderir a ele, poderá declarar que não reconhece a competência do Comitê prevista no
presente artigo em relação aos direitos enunciados em alguns ou em todos os instrumentos enumerados no parágrafo 1º.
8. O Estado parte que tenha feito uma declaração conforme o disposto no parágrafo
7º do presente artigo poderá retirá-la a qualquer momento, por meio de notificação
dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

Artigo 14 – Seguimento do procedimento de investigação
1. Depois de transcorrido o prazo de seis meses indicado no artigo 13, parágrafo 5º, o
Comitê poderá, se necessário, convidar o Estado parte interessado a informá-lo das
medidas adotadas e das que pretenda adotar em resposta a uma investigação realizada
com base no artigo 13 do presente Protocolo.
2. O Comitê poderá convidar o Estado parte a apresentar informações adicionais sobre
quaisquer medidas que tenha adotado em razão de uma investigação realizada com base
no artigo 13, inclusive, se o Comitê o considerar apropriado, nos relatórios que o Estado
parte submeter posteriormente em conformidade com o artigo 44 da Convenção, o
artigo 12 do Protocolo Facultativo à Convenção referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil ou o artigo 8 do Protocolo Facultativo à Convenção
referente ao envolvimento de crianças em conflitos armados, conforme o caso.

PARTE IV
Disposições Finais
Artigo 15 – Assistência e cooperação internacionais
1. O Comitê, com o consentimento do Estado parte interessado, poderá transmitir aos
organismos especializados, aos fundos, aos programas e a outros órgãos competentes
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das Nações Unidas, suas opiniões ou recomendações relativas às comunicações e às
investigações que indiquem a necessidade de assistência ou de assessoramento técnico, juntamente com as eventuais observações e sugestões do Estado parte sobre essas
opiniões ou recomendações.
2. O Comitê também poderá levar à atenção desses órgãos, com o consentimento do
Estado parte interessado, qualquer assunto que surja nas comunicações examinadas com
base no presente Protocolo que possa auxiliá-los a decidir-se, cada qual dentro de sua
esfera de competência, sobre a conveniência de adotar medidas internacionais para ajudar
os Estados partes a alcançar progressos na implementação dos direitos reconhecidos na
Convenção e/ou em seus Protocolos Facultativos.

Artigo 16 – Relatório para a Assembleia Geral
O Comitê incluirá no relatório que apresenta a cada dois anos à Assembleia Geral, em
conformidade com o artigo 44, parágrafo 5º, da Convenção, um resumo das atividades
que tenha realizado em relação ao presente Protocolo.

Artigo 17 – Divulgação e informação sobre o Protocolo Facultativo
Cada Estado parte compromete-se a tornar amplamente conhecido e a divulgar o presente Protocolo, assim como a facilitar o acesso a informações sobre as opiniões e as
recomendações do Comitê, particularmente no que se refere a questões que envolvam
o Estado Parte, por meios eficazes e apropriados, em formatos acessíveis a adultos e a
crianças, inclusive àqueles com deficiências.

Artigo 18 – Assinatura, ratificação e adesão
1. O presente Protocolo está aberto à assinatura de qualquer Estado que tenha assinado, ratificado ou aderido à Convenção ou a algum de seus dois primeiros Protocolos
Facultativos.
2. O presente Protocolo está sujeito à ratificação por qualquer Estado que tenha ratificado
ou aderido à Convenção ou a algum de seus dois primeiros Protocolos Facultativos. Os
instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
3. O presente Protocolo estará aberto à adesão de qualquer Estado que tenha ratificado
ou aderido à Convenção ou a algum de seus dois primeiros Protocolos Facultativos.

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 89

4. A adesão será efetuada por meio do depósito de um instrumento de adesão junto
ao Secretário Geral.

Artigo 19 – Entrada em vigor
1. O presente Protocolo entrará em vigor três meses após o depósito do décimo instrumento de ratificação ou de adesão.
2. Para cada Estado que ratificar ou aderir ao presente Protocolo após o depósito do décimo instrumento de ratificação ou de adesão, o presente Protocolo entrará em vigor três
meses após a data do depósito do seu próprio instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 20 – Violações ocorridas após a entrada em vigor
1. O Comitê terá competência somente em relação a violações pelo Estado parte de
quaisquer dos direitos enunciados na Convenção e/ou em seus dois primeiros Protocolos Facultativos que ocorrerem após a data de entrada em vigor do presente Protocolo.
2. Se um Estado se tornar parte do presente Protocolo após sua entrada em vigor, suas
obrigações em relação ao Comitê serão relacionadas apenas a violações dos direitos
enunciados na Convenção e/ou em seus dois primeiros Protocolos que ocorrerem após
a data de entrada em vigor do presente Protocolo para esse Estado.

Artigo 21 – Emendas
1. Qualquer Estado parte poderá propor emendas ao presente Protocolo e apresentá-las
ao Secretário Geral das Nações Unidas. O Secretário Geral comunicará aos Estados partes
as emendas propostas e lhes pedirá que o notifiquem se desejam que convoque uma
reunião dos Estados partes para examinar as propostas e tomar uma decisão a respeito.
Se, no prazo de quatro meses a partir da data dessa comunicação, ao menos um terço
dos Estados partes forem favoráveis a essa reunião, o Secretário Geral a convocará sob
os auspícios das Nações Unidas. As emendas aprovadas por uma maioria de dois terços
dos Estados partes presentes e votantes serão apresentadas pelo Secretário Geral à
aprovação da Assembleia Geral e, posteriormente, à aceitação de todos os Estados partes.
2. As emendas adotadas e aprovadas em conformidade com o parágrafo 1º do presente
artigo entrarão em vigor no trigésimo dia após a data em que o número de instrumentos
de aceitação depositados alcançar dois terços do número de Estados partes na data de
sua adoção. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para qualquer Estado parte no
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trigésimo dia após o depósito do seu próprio instrumento de aceitação. Uma emenda
somente terá força vinculante para os Estados partes que a tiverem aceitado.

Artigo 22 – Denúncia
1. Qualquer Estado parte poderá denunciar o presente Protocolo a qualquer momento
mediante notificação escrita ao Secretário Geral das Nações Unidas. A denúncia entrará
em vigor um ano após a data do recebimento da notificação pelo Secretário Geral.
2. A denúncia ocorrerá sem prejuízo de que se sigam aplicando as disposições do presente
Protocolo às comunicações apresentadas sob o amparo do artigo 5º ou do artigo 12 ou de
qualquer investigação iniciada com base no artigo 13 antes da data efetiva da denúncia.

Artigo 23 – Depositário e notificação pelo Secretário Geral
1. O Secretário Geral das Nações Unidas será o depositário do presente Protocolo.
2. O Secretário Geral notificará a todos os Estados:
(a) As assinaturas, as ratificações e as adesões ao presente Protocolo;
(b) A data de entrada em vigor do presente Protocolo e de qualquer emenda que lhe
for aprovada com base no artigo 21;
(c) Qualquer denúncia que for recebida sob o amparo do artigo 22 do presente Protocolo.

Artigo 24 – Idiomas
1. O presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol
são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos das Nações Unidas.
2. O Secretário Geral das Nações Unidas transmitirá cópias autenticadas do presente
Protocolo a todos os Estados.
Este texto não substitui o original publicado no Diário do Senado Federal de 23/02/2017
Publicação:
•

Diário do Senado Federal – 23/2/2017, Página 493 (Protocolo)
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•

Diário Oficial da União – Seção 1 – 9/6/2017, Página 1 (Publicação Original)

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2017/decretolegislativo-85-8-junho-2017-785032-protocolo-152998-pl.html
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Recomendações do Comitê
dos Direitos da Criança
ao Brasil – 2004
TRADUÇÃO LIVRE

Convenção sobre os Direitos da Criança
Distr. GERAL CRC/C/15/Add.241 3 de novembro de 2004 PORTUGUÊS
Original: INGLÊS
COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA
37ª sessão: REVISÃO DOS RELATÓRIOS APRESENTADOS PELOS ESTADOS PARTES NOS TERMOS
DO ARTIGO 44º DA CONVENÇÃO

OBSERVAÇÕES FINAIS: BRASIL
1. O Comitê considerou o relatório inicial do Brasil (CRC / C / 3 / Add.65) em suas 973ª
e 974ª reuniões (ver CRC / C / SR.973 e 974) em 14 de setembro de 2004 e aprovou as
seguintes observações conclusivas sobre sua 999ª reunião (CRC / C / SR.999), em 1º de
outubro.

A. Introdução
2. O Comitê acolhe com satisfação o relatório inicial apresentado pelo Estado Parte,
que foi preparado de acordo com suas diretrizes. Lamenta profundamente, no entanto,
que tenha sido recebido com mais de dez anos de atraso. O Comitê acolhe as respostas
por escrito à sua lista de questões (CRC / C / Q / BRA / 1) que atualizam a situação das
crianças no Estado Parte.
3. O Comitê observa com apreço que o Estado-Parte enviou uma delegação de alto
nível e expressa sua satisfação com seu espírito de autocrítica ao notar uma série de
preocupações. Ele também observa o diálogo sincero e a reação favorável às sugestões
e recomendações feitas no decorrer do diálogo.
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B. Aspectos positivos
4. O Comitê acolhe a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 que, no artigo 227,
estabelece os princípios relativos aos direitos humanos e dá prioridade absoluta aos
direitos da criança, o que constitui um passo importante para o reconhecimento. das
crianças como beneficiárias.
GE.04-44281 (S) 021204 061204
5. Note a adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 1990, que
inclui os direitos previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e, portanto, leva
em conta o princípio da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos.
6. O Comitê regista com satisfação a aprovação da Lei 9299 de 7 de Agosto de 1996, que
transfere a partir militar à jurisdição civil o direito de ouvir casos de assassinato premeditado cometidos por policiais militares.
7. Nota a aprovação da Lei 9455, de 7 de Abril de 1997, em que se define e pune o crime
de tortura como um crime cujo autor não tem direito a fiança ou para ser objeto de um
perdão ou anistia e cuja Os autores materiais, seus cúmplices e quem, impedindo que
seja cometido, não serão responsabilizados em virtude do artigo 5º, XLIII, da Constituição de 1988.
8. O Comitê saúda a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e um sistema de conselhos de direitos nos níveis federal, estaduais
e municipais e Conselhos Tutelares para promover e proteger os direitos das crianças
e adolescentes.
9. Nota com satisfação que, em 2004, os dois Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados foi
ratificado por um lado, e a venda de crianças, prostituição infantil e o uso de crianças
em pornografia, por outro.
10. O Comitê acolhe com satisfação a ratificação da Convenção Haia nº 33 sobre a Proteção
das Crianças e a Cooperação no que diz respeito à Adoção Internacional.
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11. Congratula-se com a ratificação da Convenção nº 38 sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego e Convenção 182 sobre a Proibição e Ação Imediata para a Eliminação
da Organização Internacional do Trabalho sobre as piores formas de trabalho infantil.

C. Fatores e dificuldades que obstacularizam
a aplicação da Convenção
12. O Comitê nota com grande preocupação a enorme desigualdade em razão de raça,
classe social, gênero ou situação geográfica que impede significativamente o progresso
em direção ao pleno exercício dos direitos da criança consagrados na Convenção.

D. Principais motivos de preocupação e recomendações
1. Medidas gerais de aplicação
Legislação
13. O Comitê acolhe as disposições legislativas adotadas pelo Estado-parte para fortalecer
a promoção e proteção dos direitos da criança. Observa também que a implementação
de uma parte considerável da Convenção é da competência dos Estados e Municípios
e está preocupada com o fato de que isso pode levar a situações em que os padrões
mínimos estabelecidos na Convenção não sejam aplicados a todas as crianças devido a
diferenças jurídicas, políticas ou financeiras nos níveis estadual e municipal.
14. O Comitê recomenda que o Estado Parte assegure o cumprimento integral da legislação
pertinente, em particular o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também insta o Governo Federal a garantir que os Estados e Municípios estejam cientes de suas obrigações
sob a Convenção e que os direitos consagrados sejam exercidos em todos os Estados e
Municípios sob legislação, políticas ou outras medidas apropriadas.

Coordenação
15. O Comitê observa o grande número de entidades envolvidas na implementação da
Convenção, mas está preocupado com a falta de coordenação municipal, estadual e
nacional, apesar do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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16. Recomenda que o Estado-Parte desenvolva um sistema adequado de coordenação
em todos os níveis, a fim de assegurar o pleno cumprimento da legislação nacional e da
Convenção, de acordo com as recomendações feitas pelo Comitê de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (E / C.12/1/Add.87) e por alguns dos Relatores Especiais das Nações
Unidas. Recomenda que você consulte seu comentário geral nº 5.

Plano de ação nacional
17. O Comitê observa que o plano de ação nacional “Presidente Amigo da Criança e Adolescente” para o período 2004-2007 foi elaborado, incorporando as metas e objetivos do
documento de ação da Sessão Extraordinária de 2002 da Assembleia Geral das Nações
Unidas sobre as crianças intitulado “Um mundo apto para crianças”. Além disso, ele é
incentivado pela criação de uma comissão interministerial, coordenada pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos, para executar o plano.
18. O Comitê encoraja o Estado a assegurar que o novo plano de ação cubra todas as áreas
relacionadas aos direitos da criança e que recursos humanos e financeiros adequados
sejam adequadamente providos para sua implementação efetiva em todos os níveis.
Também recomenda que garanta que vários setores participem da execução do plano.

Mecanismos de supervisão independente
19. O Comitê está preocupado com o fato de não haver um mecanismo independente,
em conformidade com os Princípios de Paris, que monitore e avalie regularmente o
progresso da implementação da Convenção, com o poder de receber e processar reclamações individuais, por exemplo, de crianças.
20. À luz do comentário geral nº 2 sobre as instituições nacionais de direitos humanos, o
Comitê encoraja o Estado- parte a estabelecer um mecanismo independente e eficaz sob
os Princípios de Paris (anexo à resolução 48/134 do Assembleia Geral), que possui recursos
humanos e financeiros suficientes e é facilmente acessível às crianças, para que possam
processar suas queixas sem demora, respeitando-as e resolvendo casos de violação dos
direitos reconhecidos na Convenção. Recomenda que você solicite assistência técnica
ao Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e ao
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
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Consignação de recursos
21. O Comitê acolhe com satisfação o aumento dos gastos sociais federais durante o
período coberto pelo relatório, incluindo a criação de itens para crianças, mas continua preocupado com a falta de informação sobre alocações orçamentárias nos níveis
estadual e municipal. Além disso, é preocupante que as alocações orçamentárias sejam
distribuídas sem a devida consideração às diferenças regionais ou às necessidades dos
grupos mais vulneráveis.
22. O Comitê recomenda que o Estado-Parte preste particular atenção ao cumprimento
integral do artigo 4 da Convenção, dando prioridade às alocações orçamentárias para que
os direitos da criança, particularmente os filhos de grupos marginalizados e desprotegidos,
sejam exercidos em todos os níveis “até ao máximo dos recursos disponíveis e, quando
necessário, no âmbito da cooperação internacional” e aumentando-os em função do
recente desenvolvimento econômico.

Coleta de dados
23. O Comitê regista a grande quantidade de dados estatísticos fornecidos no relatório
e nas respostas escritas à lista de questões. No entanto, lamenta a falta de um sistema
nacional de recolha de dados desagregados sobre todas as áreas de dados Convenção,
o que limita a capacidade do Estado parte a adotar políticas e programas adequados,
em particular a prevenção e o combate à violência contra as crianças.
24. O Comitê recomenda que o Estado-parte fortaleça e centralize seu mecanismo
para coletar e analisar sistematicamente dados desagregados sobre todas as crianças
menores de 18 anos em todos os domínios abrangidos pela Convenção, especialmente
os grupos mais vulneráveis (ou seja, as crianças indígenas, descendentes de africanos,
deficientes, vítimas de abuso e negligência e aqueles que vivem em extrema pobreza
ou têm problemas com a justiça). Ele o encoraja a usar esses indicadores e dados para
elaborar disposições legislativas, políticas e programas que deem cumprimento efetivo
à Convenção. A esse respeito, o Comitê recomenda que solicite assistência técnica do
UNICEF, entre outras agências, e de outros mecanismos regionais apropriados, como o
Instituto Interamericano da Criança.

Ensino e divulgação da Convenção
25. Embora reconheça que o Estado tentou espalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Comitê acredita que mais deve ser realizado atividades de sensibilização,
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especialmente em termos da Convenção. Ele também está preocupado porque não
há um plano sistemático para continuar treinando e sensibilizando profissionais que
trabalham com crianças ou trabalham para eles.
26. À luz do artigo 42 da Convenção, o Comitê encoraja o Estado Parte a:
a) Continuar a fortalecer seu programa de divulgação da Convenção e sua aplicação às
crianças e seus pais, à sociedade civil e a todos os setores e níveis de governo;
b) Proporcionar formação e consciencialização adequada e sistemática dos direitos da
criança a todos os que trabalham com crianças ou em seu nome, como parlamentares,
juízes, advogados, autoridades policiais e de saúde, professores, diretores de escolas e
assistentes sociais e as próprias crianças;
c) Implementar as recomendações feitas no treinamento do Relator Especial sobre
execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, o Relator Especial sobre Tortura e do
Relator Especial sobre a venda de crianças, prostituição infantil e a utilização de crianças
na pornografia.

Cooperação com organizações não governamentais (ONG)
27. O Comitê observa com satisfação que o Estado Parte coopera com as ONGs para
implementar projetos relacionados aos direitos da criança. Considera, no entanto, que
deveria aumentar essa cooperação.
28. O Comitê encoraja o Estado-parte a cooperar mais com ONGs e outros setores da
sociedade civil que trabalham ou trabalham com crianças e, em particular, a considerar
a possibilidade de uma participação mais sistemática em todas as etapas. cumprimento
da Convenção.

2. Princípios gerais
Não discriminação
29. O Comitê acolhe com satisfação o fato de a Constituição de 1988 criminalizar atos de
racismo ao não conceder fiança ou prescrição e puni-los com pena de prisão. Observa
as recentes medidas tomadas pelo Governo Federal, como o programa de diversidade
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cultural e o Código Civil (Lei nº. 10.406/02), que reconhece o status de cidadão aos índios
brasileiros abolindo o status anterior de cidadãos relativamente “incapazes”. No entanto, ele está preocupado que alguns grupos étnicos ainda são discriminados, como os
brasileiros de ascendência africana, em certas práticas culturais e sociais a desigualdade
persistente no nível de desenvolvimento social das regiões, particularmente no norte e
nordeste, que em muitos casos, resulta em discriminação.
30. O Comitê insta o Estado-parte a adotar medidas apropriadas para fazer cumprir a
legislação e as políticas existentes para que garantam o princípio da não-discriminação
e o pleno cumprimento do artigo 2º da Convenção, adotando uma estratégia geral para
eliminar discriminação por qualquer motivo de todos os grupos vulneráveis, incluindo
todas as medidas especiais necessárias para corrigir desigualdades bastante persistentes
no Estado Parte de alguns grupos étnicos, como brasileiros de ascendência africana. O
Comitê também recomenda que continue as campanhas gerais de conscientização e
adote todas as medidas dinâmicas necessárias para prevenir e combater preconceitos
e atos de discriminação.
31. O Comitê solicita que o próximo relatório periódico forneça informações sobre as
medidas e programas adotados pelo Estado-parte em relação à Convenção sobre os
Direitos da Criança para implementar a Declaração e o Programa de Ação adotados na
Conferência Mundial. contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Conexa, em 2001 e levando em consideração o Comentário Geral nº 1 sobre o
parágrafo 1º do artigo 29 da Convenção (fins educacionais).

Interesse superior da criança
32. O Comitê acolhe que o princípio do interesse da criança seja consagrado na Constituição de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, ainda está preocupado com o fato de ainda não ser parte integrante da implementação de políticas e
programas relacionados a crianças. Além disso, ele está preocupado que, a este respeito,
não há pesquisa suficiente ou formação de profissionais.
33. O Comitê recomenda que o princípio da “melhor interesse da criança”, artigo 3 da
Convenção se repercute em todos os atos legislativos, políticas e programas, bem como
nas decisões judiciais e administrativos que afetem as crianças. Também recomenda que
os profissionais sejam mais bem treinados e que o público em geral seja mais sensibilizado
para cumprir este princípio.
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Direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento
34. Enquanto o Comitê observa que o direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento
está consagrado na legislação nacional, que não deixa de ser extremamente preocupada
com o número de crianças mortas no Brasil, conforme relatado pelo Relator Especial
sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias em seu relatório de 2004, na
qual afirmava que os autores de tais crimes são policiais, principalmente militares ou
ex-policiais (e / CN.4 / 2004/7 / Add.3).
35. O Comitê insta o Estado-parte a tomar, como uma questão de prioridade, todas as
medidas necessárias para impedir a matança de crianças, investigar minuciosamente cada
uma dessas graves violações dos direitos das crianças, levar os criminosos para medidas
de justiça e apoiar e compensar adequadamente a família das vítimas.

Respeito pela opinião da criança
36. O Comitê acolhe os esforços do Estado-parte para promover o respeito aos pontos
de vista da criança. No entanto, não deixa de se preocupar que as atitudes tradicionais
em relação às crianças limitem o efetivo respeito de suas opiniões na família, na escola,
em outras instituições e na sociedade em geral.
37. O Comitê recomenda que, de acordo com o artigo 12 da Convenção, o Estado Parte
assegure que os pontos de vista da criança na família, na escola, nos tribunais e em
todos os procedimentos administrativo ou judiciais sejam devidamente levados em
consideração. Deveria fazê-lo, por exemplo, adotando leis e políticas apropriadas, treinando profissionais, sensibilizando o público e realizando atividades criativas e informais
específicas dentro e fora das escolas. O Comitê recomenda que o Estado-Parte solicite
a cooperação técnica da UNICEF.

3. Direitos e liberdades civis
Registro de nascimento
38. O Comitê acolhe as informações fornecidas pelo Estado Parte, em particular que a
Constituição Federal garante o registro civil do nascimento e do óbito de forma gratuita
aos pobres. Ele também observa que, nos termos da Lei nº 9534 de dezembro de 1987, o
registro civil de nascimento é gratuito. O Comitê está preocupado, no entanto, porque,
como observado pelo Estado Parte, embora o registro seja um direito universal, muitas
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crianças ainda não estão registradas, especialmente na periferia das grandes cidades,
em áreas rurais ou remotas e em terras indígenas, o que impede o pleno desfrute dos
direitos da criança.
39. O Comitê recomenda que o Estado Parte melhore o seu sistema de registo de nascimento, de modo que abranja todo o país, levando em conta as disparidades regionais, e
tomando as medidas para facilitar o registro, particularmente no caso de crianças mais
pobres e marginalizadas.

Tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanas ou degradantes
40. O Comitê observa que a Lei de Tortura de 1997, o Código Penal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente proíbem firmemente a tortura e os maus-tratos. No entanto,
ele está profundamente preocupado com a falta de implementação da legislação, que
tem sido relatada nos últimos anos, assim como o Relator Especial sobre a questão da
tortura (E / CN.4 / 2001/66 / Add). .2), de um número significativo de casos de tortura
e tratamento desumano ou degradante.
41. O Comitê insta o Estado-parte para implementar integralmente a sua legislação e ter
em conta as recomendações do Relator Especial sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias e do relator especial sobre a questão da tortura, nomeadamente em
matéria de medidas eficazes contra a impunidade. Insta que, em seu próximo relatório
periódico indique o número de casos de tortura e tratamento desumano ou degradante
de crianças que tenham comunicado às autoridades ou órgãos competentes, o número
de autores que tenham sido condenados pelos tribunais e o caráter das sentenças.

Punições corporais
42. O Comitê expressa sua preocupação de que, em geral, o castigo corporal ainda seja
permitido no Estado-parte e porque não há legislação que o proíba explicitamente. A
punição corporal é usada como uma medida disciplinar em instituições penais, enquanto
a punição razoável é usada nas escolas e punições moderadas são permitidas na família.
43. O Comitê recomenda que o Estado Parte proíba explicitamente a punição corporal
dentro da família, nas escolas e nas instituições penais e realize campanhas para ensinar
os pais sobre outras formas de disciplinar seus filhos.
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4. Ambiente familiar e outro tipo de tutela
Crianças privadas de seu ambiente familiar.
44. O Comitê está preocupado com o grande número de crianças colocadas nas instituições e com a precariedade de suas condições de vida. Preocupa-se também que, muitas
vezes, seus cuidados não estejam em conformidade com nenhuma regulamentação, o
que pode muito bem prejudicar a proteção de seus direitos, e que o monitoramento
do programa assistencial seja deficiente.
45. O Comitê recomenda que o Estado-parte:
a) Estude minuciosamente a situação das crianças internadas, incluindo as condições em
que vivem e os serviços que lhes são prestados;
b) Desenvolva programas e políticas de prevenção de prisões, por exemplo, fornecendo
apoio e aconselhamento às famílias mais vulneráveis por meio de programas de assistência social; conduzir campanhas de conscientização e, quando necessário, recorrer a
outro tipo de tutela como lar adotivo;
c) Continue a tomar todas as medidas necessárias para que as crianças internadas possam
regressar ao seio familiar quando possível e pensar apenas em admiti-las como último
recurso;
d) Emita regras claras para as instituições existentes e assegurar que haja uma revisão
regular das condições de internação, nos termos do artigo 25 da Convenção.

Adoção
46. A Comissão congratula-se com o Estado Parte tenha ratificado a Convenção de Haia
sobre a Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional de
1993. No entanto, lamenta a falta de dados estatísticos sobre adoções dentro e fora do
país e está preocupada com a falta de salvaguardas no Estado-parte contra o tráfico e
a venda de crianças para serem adotadas.
47. O Comitê recomenda que o Estado parte:
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a) Aumente efetivamente o controle e a supervisão do sistema de adoção de crianças
nos termos do artigo 21 e outras disposições relevantes da Convenção e assegurar que
a adoção fora do país seja o último recurso;
b) Tome as disposições do caso para que a Convenção de Haia seja efetivamente cumprida, tal como fornecer à autoridade central recursos humanos e financeiros suficientes;
c) Reúna sistemática e consistentemente dados estatísticos e informações relevantes
sobre adoção dentro e fora do país, e
d) Implemente as recomendações do Relator Especial sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e o uso de crianças na pornografia (E / CN.4 / 2004/9 / Add.2).

Abuso e negligência
48. O Comitê está profundamente preocupado com o grande número de crianças que
são vítimas de violência, abuso ou negligência, como abuso desonesto, em escolas,
instituições, na praça pública ou na família.
49. O Comitê recomenda que o Estado Parte:
a) Realize campanhas de conscientização para evitar as más consequências do maltrato
de crianças;
b) Faça o que for necessário para evitar abusos e negligência das crianças;
c) Para além dos procedimentos existentes, institua procedimentos amigos da criança e
mecanismos preventivos eficazes para receber, verificar e investigar queixas, tais como
a intervenção das autoridades sociais e judiciais, quando apropriado, a fim de encontrar
soluções adequadas no melhor interesse da criança;
d) Leve em conta as barreiras socioculturais que impedem as vítimas de pedir ajuda e
tentar superá-las;
e) Solicite assistência, por exemplo, da UNICEF e da Organização Mundial da Saúde OMS).
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5. Saúde básica e bem-estar
Crianças com deficiência
50. O Comitê observa que a Constituição Federal de 1988 prevê a proteção dos direitos
das pessoas com necessidades especiais e acolhe com satisfação a criação do Conselho
Nacional para os Direitos das Pessoas com Necessidades Especiais (CONADE) e o Coordenador Nacional. para a integração de pessoas com necessidades especiais (CORDE).
Mesmo assim, não deixam de se preocupar com as más condições de vida das crianças com
deficiência, a falta de integração nas escolas e na sociedade e os preconceitos existentes.
51. O Comitê recomenda que o Estado parte:
a) Defina bem as deficiências e, conforme definido, reavaliar quantas pessoas têm deficiências para desenvolver uma política geral para crianças deficientes;
b) Tome medidas para remover barreiras físicas e arquitetônicas para que os deficientes
tenham acesso a prédios públicos, transporte e assim por diante;
c) Tome medidas efetivas para coletar dados estatísticos desagregados suficientes sobre
as crianças portadoras de deficiência e usá-las para desenvolver políticas e programas
para a prevenção de deficiências e assistência a crianças deficientes;
d) Redobre seus esforços para implementar programas de detecção precoce para prevenir e corrigir deficiências;
d) Estabeleça programas de educação especial para crianças deficientes que, se possível,
sejam incorporadas ao sistema regular de ensino;
f) Realize campanhas de conscientização, especialmente dos pais, sobre os direitos e
necessidades especiais das crianças deficientes, incluindo os deficientes mentais;
g) Aumente os recursos econômicos e humanos para a educação especial, como a formação profissional e o apoio a famílias de crianças deficientes;
h) Considere as Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com
Deficiência (resolução 48/96 da Assembleia Geral) e as recomendações da Comissão
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adoptada no seu dia de discussão geral sobre os direitos das crianças com deficiência
(CRC / C / 69, pontos 310 a 339);
i) Solicite cooperação técnica para formar profissionais, inclusive professores, que trabalhem com crianças deficientes ou atuem em seu nome para o UNICEF e a OMS, entre
outras agências.

Saúde e serviços de saúde
52. O Comitê está satisfeito com o fato de que o Estado Parte busca melhorar o nível
de saúde no Brasil, em particular a criação em 1998 de um subsídio mínimo para a saúde.
Observa também a redução da taxa de mortalidade infantil, bem como a variação positiva
no perfil da infância e a incidência do HIV / AIDS. No entanto, a escassa porcentagem
da população coberta por pelo menos um plano de saúde e o acesso desigual aos serviços de saúde são motivo de preocupação. O Comitê também está preocupado, em
particular, com as condições de saúde das crianças que vivem no campo, o que torna
a qualidade dos serviços de saúde muito desigual e dos setores socioeconômicos mais
baixos no norte e no nordeste.
53. O Comitê insta o Estado-parte a desenvolver ainda mais o sistema de saúde para que
todas as crianças, particularmente as crianças das áreas rurais e remotas e as crianças de
famílias de baixa renda, tenham o mais alto nível de saúde.

Saúde dos adolescentes
54. O Comitê observa que o Estado Parte tem procurado assegurar que os adolescentes tenham o direito à saúde, em particular o programa de saúde do adolescente. Com
tudo e com isso, ela se preocupa com as altas taxas de gravidez precoce, especialmente
entre os setores desprotegidos. A deficiência dos serviços de saúde mental também é
uma preocupação.
55. O Comitê recomenda que o Estado Parte continue a melhorar o programa de saúde
do adolescente, abordando especificamente a saúde reprodutiva, a educação sexual e
a saúde mental. Também recomenda que leve em consideração o Comentário Geral do
Comitê Nº 4 sobre saúde e desenvolvimento do adolescente no contexto da Convenção
sobre os Direitos da Criança (CRC / GC / 2003/4).
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O padrão de vida
56. Levando em conta a alta prioridade dada pelo Estado Parte à implementação de
políticas e programas contra a fome e a pobreza, o Comitê observa que o nível de desenvolvimento do Brasil é relativamente alto e compartilha as preocupações do Comitê
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre a persistente e extrema desigualdade
na distribuição de riqueza e recursos (E / C.12 / 1 / Add.87, parágrafo 17). Ele está preocupado com o fato de muitas crianças viverem uma vida de pobreza e difícil acesso a
serviços públicos de baixa qualidade.
57. O Comitê recomenda fortemente que o Estado Parte:
a) Continue a consolidar suas políticas e programas contra os fatores que permitem que
cada vez mais crianças vivam em extrema pobreza;
b) Assegure que os setores mais pobres da população efetivamente tenham acesso à
saúde, educação, moradia e outros serviços sociais em igualdade de condições;
c) Desenvolva programas e políticas para fornecer recursos e serviços suficientes para
todas as famílias.

6. Educação, lazer e atividades culturais
58. O Comitê congratula-se com o fato de o Estado Parte ter tentado incentivar mais
crianças a frequentar a escola e que mais meninas foram obrigadas a fazê-lo. Ele também
observa que esforços foram feitos para incorporar o desenvolvimento da personalidade,
direitos humanos e direitos cívicos no currículo. No entanto, a considerável desigualdade
no acesso e frequência regular à escola e a deserção e repetição de cursos por todo o
país, em particular de crianças pobres, mestiços, afrodescendentes ou de áreas remotas,
não param de incomodá-lo. A má qualidade da educação em muitas escolas também é
uma preocupação, a ponto de, apesar de ter estado na escola por vários anos, muitas
crianças não sabem ler ou escrever e só têm habilidades matemáticas rudimentares.
59. O Comitê recomenda que o Estado Parte:
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a) Invista mais em educação e assegure que os recursos orçamentários sejam alocados em
todos os níveis para o desenvolvimento de políticas que levem em conta o Comentário
Geral nº 1 do Comitê sobre os propósitos da educação;
b) Envide mais esforços para melhorar a qualidade da educação, por exemplo, revendo o
currículo, introduzindo métodos dinâmicos de ensino-aprendizagem, focados na criança,
e incorporando o estudo dos direitos humanos;
c) Alcance um aumento na taxa de conclusão do ensino primário e garanta que o ensino
primário seja sempre gratuito
d) Solicite cooperação técnica da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) e UNICEF, entre outros.

7. Medidas especiais de proteção
Exploração econômica
60. O Comitê acolhe o programa de erradicação do trabalho infantil (PETI), mas a alta
taxa de emprego informal de crianças, particularmente no serviço doméstico, é uma
questão de grande preocupação.
61. O Comitê recomenda que o Estado Parte:
a) Fortaleça o programa de erradicação do trabalho infantil, apoiando iniciativas de
geração de renda para as famílias das crianças atendidas;
b) Melhore o sistema de inspeção do trabalho e, em particular, permita-lhe monitorizar
e reportar casos de crianças no serviço doméstico;
c) Dê oportunidades apropriadas de recuperação e estudo às crianças que foram
empregadas.

Exploração sexual, tráfico
62. O Comitê congratula-se com o fato de o Presidente do Estado Parte ter decidido
que o seu Governo deve dar prioridade ao combate à exploração sexual de crianças.
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No entanto, é motivo de grande preocupação a alta incidência de exploração sexual e
questões relacionadas, conforme descrito no relatório do Relator Especial sobre a venda
de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil na sequência da sua missão ao
Brasil em 2003 (E / CN.4 / 2004/9 / Add.2).
63. O Comitê recomenda que o Estado Parte:
a) Encoraje e facilite a denúncia de casos de exploração sexual e investigue, processe e
puna os autores de forma adequada;
b) Proteja as vítimas de exploração e tráfico sexual, especialmente através da prevenção,
reintegração, acesso a cuidados de saúde e assistência psicológica, coordenadas, respeitando as diferenças culturais, por exemplo, cooperando mais com ONGs e países vizinhos, e
c) Cumpra as recomendações do Relator Especial para estabelecer tribunais criminais
especiais para crianças vítimas de atos criminosos, bem como unidades especializadas
do Ministério Público e delegacias especiais para proteger crianças e adolescentes.

Crianças de rua
64. O Comitê está muito preocupado com o número significativo de crianças de rua e
sua vulnerabilidade a execuções extrajudiciais, vários atos de violência, como tortura
e abuso e exploração sexual, e a falta de uma estratégia sistemática e abrangente para
proteger as crianças. para as crianças nessa situação, e a grande deficiência do registro
de crianças desaparecidas nas delegacias de polícia.
65. O Comitê recomenda ao Estado parte:
a) Desenvolver uma estratégia geral para o grande número de crianças de rua, a fim de
reduzir e prevenir esse fenômeno;
b) Garantir que as crianças de rua tenham uma boa alimentação e abrigo, bem como
oportunidades de cuidados de saúde e estudo, para que possam desenvolver-se bem e
fornecer-lhes proteção e assistência adequadas.

108 CEDECA – RIO DE JANEIRO

Dependência de drogas
66. O Comitê toma nota da instituição da Secretaria Nacional Antidrogas e atenta ao
fato de que Estado tem feito vários estudos, uma vez que é motivo de preocupação o
aumento significativo no número de estudantes que consomem drogas psicotrópicas
nas escolas.
67. O Comitê recomenda que o Estado-Parte realize um estudo abrangente para melhor
determinar as causas e a extensão desse fenômeno, de modo que medidas efetivas sejam
tomadas para preveni-lo e combatê-lo.

Justiça Juvenil
68. O Comitê observa que os tribunais juvenis foram estabelecidos. No entanto, a
falta de garantias claras de um processo justo sem demora e de conformidade com os
regulamentos sobre a disposição judicial é motivo de preocupação. Ele também está
preocupado que muitas vezes não se aplicam medidas socioeducativas e, portanto,
mantêm-se muitas menores de 18 anos em más condições de detenção. Também motivo
de preocupação as muitas alegações de abuso de detentos juvenis, suas chances de reabilitação e reintegração tão limitadas após um processo judicial e a formação esporádica
de juízes, procuradores e agentes penitenciários para conhecer os direitos das crianças.
69. O Comitê recomenda que o Estado Parte continue seus esforços para melhorar o
sistema de justiça juvenil em todos os Estados em conformidade com a Convenção,
em particular os artigos 37, 40 e 39, e outras regras das Nações Unidas no campo, como
padrões mínimos para a administração da justiça juvenil (Regras de Beijing) Regras, Diretrizes para a prevenção da delinquência juvenil (as Diretrizes de Riad), as regras para a
proteção de jovens privados de sua liberdade e as Diretrizes para Ação sobre a criança
no sistema de justiça criminal.
70. Como parte deste processo, o Comitê recomenda em particular Estado Parte a:
a) Aplicar integralmente a legislação relevante sobre justiça juvenil, tais como a adopção
de medidas socioeducativas em todo o território do Estado-Parte;
b) Fornecer os meios e encorajamento para que, sempre que possível, os casos de menores de 18 anos que têm problemas com a lei sem recorrer a procedimentos judiciais
são manipulados;
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c) Considere privação de liberdade como último recurso e pelo menor tempo possível,
limite por lei o comprimento de trazer à justiça e garantir que um juiz sem demora e
regularmente a legitimidade de casos de detenção;
d) Prestar assistência legal ou de outro tipo a crianças menores de 18 anos em um estágio
inicial de procedimentos legais;
e) Proteger os direitos das pessoas com menos de 18 privadas de liberdade e melhorar
suas condições de detenção e prisão, nomeadamente através da criação de instituições
especiais para eles adequado à sua idade e suas necessidades e garantir o acesso aos
serviços sociais, tais como as condições de saúde e educação em todas as instalações
de detenção no Estado parte, e, entretanto, garantir que eles são separados dos adultos
em todas as prisões e centros de detenção em todo o país;
f) investigar casos de abuso por parte de agentes da lei, incluindo guardas prisionais,
instruir resumo e punir os responsáveis e estabelecer um sistema amigável criança independente e acessível, recepção e tratamento de queixas;
g) Garantir que as crianças permaneçam em contato com suas famílias, enquanto eles
estão disponíveis para o sistema de justiça juvenil, nomeadamente, informando os pais
que seu filho foi preso;
h) Introduzir a prática do exame regular de menores de 18 anos de idade, privados de
sua liberdade por médicos independentes;
i) Instituir programas de ensino das normas internacionais relevantes para todo o corpo
facultativo do sistema de justiça juvenil;
j) Fazer todo o possível para instituir um programa de recuperação e reabilitação social
de menores após processos judiciais;
k) Leve em consideração as recomendações do Comitê formuladas durante o dia de
discussão geral sobre justiça juvenil (CRC / C / 46, parágrafos 203-238);
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l) Procurar assistência técnica no domínio da justiça juvenil e treinamento da polícia
de, entre outros, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, UNICEF e Instituto Interamericano da Criança-americanos.

Crianças pertencentes a uma minoria ou grupo indígena
71. O Comitê acolhe o reconhecimento na Constituição de 1988 da organização social,
costumes, idioma, crenças e tradições das comunidades indígenas. No entanto, como
o Estado parte assinala, o Estatuto do Indígena promove uma integração que não se
enquadra no princípio do respeito à diversidade cultural. O Comitê também acolhe
com satisfação o fato de que, em virtude da Lei nº 10.406 / 02, os cidadãos indígenas
deixaram de ser considerados relativamente deficientes. Também saúda a tentativa do
Estado-parte de promover a educação bilíngue. No entanto, os baixos padrões de vida
das crianças indígenas, a falta de oportunidades educacionais e a qualidade dos serviços
de saúde e a desnutrição são motivo de profunda preocupação.
72. O Comitê insta o Estado-parte a adotar medidas efetivas para assegurar que as crianças
indígenas tenham melhores oportunidades. Atividades de formação e conscientização
devem ser organizadas para acabar com os preconceitos, a fim de transformar a lógica
histórica da colonização que impede qualquer possibilidade de tratamento igualitário.
73. O Comitê também recomenda que o Estado Parte adote medidas apropriadas para
proteger os direitos das crianças indígenas, especialmente para preservar sua identidade histórica e cultural, costumes, tradições e idioma, de acordo com a Constituição, e
levando em conta as recomendações adotadas. o Comitê em seu dia de debate geral
sobre os direitos das crianças indígenas em setembro de 2003.

8. Monitoramento e divulgação
Acompanhamento
74. O Comitê recomenda que o Estado Parte tome todas as medidas adequadas para
assegurar a plena implementação das presentes recomendações, entre outras coisas,
transmitindo-as aos membros do Conselho de Ministros ou ao gabinete ou organismo
análogo, o Parlamento e as medidas do governo e parlamentos provinciais ou estaduais,
quando apropriado, para considerá-los e fazer o que lhes corresponde.
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Transmissão
75. O Comitê também recomenda que o relatório inicial e as respostas por escrito do
Estado-Parte e as recomendações relacionadas (observações conclusivas) que as organizações da sociedade civil aprovaram sejam difundidas, não exclusivamente pela Internet, grupos de jovens, associações profissionais e crianças, a fim de gerar um debate e
aumentar a conscientização sobre a Convenção, sua implementação e o monitoramento
do cumprimento.

9. O próximo relatório
76. O Comitê enfatiza a importância da apresentação de relatórios em plena conformidade com as disposições do artigo 44 da Convenção. Um aspecto importante das
responsabilidades dos Estados perante as crianças sob a Convenção é assegurar que o
Comitê dos Direitos da Criança tenha a oportunidade de examinar regularmente como
a Convenção está sendo implementada. A este respeito, a apresentação oportuna dos
relatórios periódicos dos Estados Partes é muito importante. O Comitê reconhece que
alguns Estados Partes têm dificuldades em começar a submetê-los a tempo. Excepcionalmente, para ajudar o Estado parte a estar em dia com as suas obrigações de informação para implementar plenamente a Convenção, o Comitê convida-o a apresentar
segundo, terceiro e quarto relatórios periódicos em 23 de outubro de 2007, quando da
apresentação do quarto relatório periódico. O relatório consolidado não deve ter mais
de 120 páginas (ver CRC / C / 118). O Comitê espera que, a partir de então, o Estado Parte
continue a apresentar relatórios a cada cinco anos, conforme solicitado pela Convenção.
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Recomendações do Comitê
dos Direitos da Criança
ao Brasil – 2015
TRADUÇÃO LIVRE

ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS – 02 DE OUTUBRO DE 2015 CRC/C/BRA/CO/2-4
OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE O SEGUNDO AO QUARTO RELATÓRIOS PERIÓDICOS COMBINADOS DO BRASIL
Original: INGLÊS

I – INTRODUÇÃO
1 – O Comitê considerou o segundo e o quarto relatórios periódicos combinados do Brasil
(CRC/C/BRA/2-4) nas suas reuniões 2036 e 2037 (ver CRC/C/SR.2036 e 2037), realizadas
em 21 e 22 de setembro 2015, e aprovou as seguintes observações finais em sua reunião
2052 (ver CRC/C/SR.2052), realizada em 2 de outubro de 2015
2 – O Comitê acolhe a submissão do segundo e do quarto relatórios periódicos combinados pelo Estado-Parte (CRC/C/BRA/2-4) e das respostas escritas à lista de questões
(CRC/C/BRA/Q/2-4/Add.1), o que permitiu uma melhor compreensão da situação dos
direitos da criança no Estado-parte. O Comitê manifesta apreço pelo diálogo construtivo
mantido com a delegação multissetorial do Estado-Parte.

II – MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO
REALIZADOS E OS PROGRESSOS
ALCANÇADOS PELO ESTADO-PARTE
3 – O Comitê acolhe a ratificação/adesão:
a) À Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, em 2010;
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b) Ao Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos,
em 2009;
c) Ao Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos com vista à abolição da pena de morte, em 2009;
* Adotadas pelo Comitê em sua septuagésima sessão (14 de setembro-2 de outubro de 2015)
d) À Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, em 2008; e,
e) Ao Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis,
Desumanos ou Degradantes de Tratamento ou Punição, em 2007.
4 – O Comitê constata com satisfação a adoção das seguintes medidas legislativas:
a) Lei n.º 12.978 sobre Exploração Sexual de Crianças, em 21 de maio de 2014; e
b) Lei n.º 12.594 sobre o Sistema Nacional de Serviços Socioeducativo (SINASE), em 18
de janeiro de 2012.
5 – O Comitê acolhe as seguintes medidas institucionais e políticas:
a) Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) (2014);
b) Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024);
c) Plano Nacional pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (2013);
d) Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico (2013); e,
e) Plano Nacional de Assistência Socioeducativo (2013).
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III – AS PRINCIPAIS ÁREAS DE
PREOCUPAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
A. MEDIDAS GERAIS DE IMPLEMENTAÇÃO
(ARTS. 4, 42 E 44, PARÁGRAFO 6, DA CONVENÇÃO)
RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DO COMITÊ
6 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte tome todas as medidas necessárias para
considerar as recomendações anteriores de 2004 (CRC / C / 15 / Add.241) que não foram implementadas ou não foram suficientemente implementadas, em particular, as
relacionadas com a coleta de dados (par. 24), o monitoramento independente (par. 20),
e formação e divulgação (par. 26).

POLÍTICA ABRANGENTE E ESTRATÉGIA
7 – O Comitê toma nota da adoção do Plano de Ação Decenal para a Promoção dos
Direitos da Criança (2011-2020) em 2012. No entanto, o Comitê lamenta a falta de informações sobre metas e prazos específicos, nomeadamente em matéria de crianças em
situação de rua e crianças com deficiência.
8 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte assegure a aplicação efetiva do Plano de
Ação Decenal para a Promoção dos Direitos da Criança (2011-2020) e sua avaliação regular
em todos os níveis do governo. Ao fazê-lo, o Estado-Parte deve garantir a aplicação de
recursos humanos, financeiros e técnicos adequados para a sua implementação.

COORDENAÇÃO
9 – O Comitê toma nota do papel desempenhado pela Secretaria Nacional de Promoção
dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA). No entanto, o Comitê continua
preocupado com a ausência de um mecanismo intersetorial responsável pela coordenação geral e implementação de políticas, programas e orçamentos relativos aos direitos
da criança entre os níveis nacionais e subnacionais. O Comitê registra, além disso, sua
preocupação com as mudanças atuais na administração do Estado-Parte e informação
segundo a qual o atual mecanismo para coordenar especificamente a implementação
da Convenção pode ser dissolvido.
10 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte estabeleça um mecanismo a nível interministerial com um mandato claro e autoridade suficiente para coordenar e monitorar todas
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as atividades relacionadas com a implementação transversal da Convenção em todos
os níveis federais. O Estado-Parte deve também garantir que este órgão seja provido de
recursos humanos, técnicos e financeiros adequados, para o seu funcionamento eficaz.
Além disso, a Comissão insta o Estado a assegurar que, não obstante a reestruturação
da sua administração, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente mantenha o seu mandato e seja fornecido com recursos suficientes para
coordenar a implementação da Convenção.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS
11 – O Comitê toma nota da sua preocupação com a falta de mecanismos dedicados ao
monitoramento da alocação de recursos para os direitos da criança a nível nacional e
subnacional. Além disso, está preocupado com cortes orçamentais recentes, nomeadamente, que afetam os setores sociais e orçamentos dos direitos humanos, que têm um
impacto negativo sobre a implementação de programas para a proteção dos direitos
das crianças.
12 – À luz do seu Dia de Discussão Geral em 2007 sobre “Recursos para os Direitos da
Criança – Responsabilidade dos Estados”, o Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Utilize um enfoque de direitos da criança na elaboração do orçamento do Estado,
através da implementação de um sistema de rastreamento para a alocação e o uso de
recursos para as crianças em todo o orçamento em todos os níveis federativos;
b) Conduza uma avaliação abrangente das necessidades orçamentárias das crianças e
aumente o orçamento destinado aos setores sociais e considere as disparidades através
da aplicação de indicadores relacionados aos direitos da criança;
c) Assegure que os recursos alocados para a proteção e promoção dos direitos da criança
sejam proporcionais ao crescimento econômico do Estado-Parte; e, nesse contexto, inclua
avaliações regulares dos projetos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC-2) sobre os direitos da criança; e,
d) Defina as linhas orçamentárias específicas para as crianças indígenas, crianças que vivem
em zonas urbanas marginalizadas, incluindo favelas e áreas rurais no Norte e Nordeste
do Estado-Parte, bem como para as crianças com deficiência que podem demandar
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medidas sociais afirmativas, e garanta que essas linhas orçamentárias sejam protegidas
em situações de crise econômica.

COLETA DE DADOS
13 – O Comitê demonstra preocupação com os dados insuficientes sobre crianças em
situação de rua, crianças com deficiência e crianças indígenas, bem como com os dados
inadequados sobre a violência contra as crianças, incluindo a violência sexual e o tráfico
de crianças.
14 – À luz do seu Comentário Geral No. 5 (2003) sobre as Medidas gerais de implementação, o Comitê insta o Estado a melhorar seu sistema de coleta de dados. Os dados
devem abranger todas as áreas da Convenção e devem ser desagregados por sexo, idade,
deficiência, localização geográfica, origem étnica e nível socioeconômico para facilitar
a análise sobre a situação de todas as crianças, particularmente aquelas em situação de
vulnerabilidade. Além disso, o Comitê recomenda que os dados e indicadores sejam
compartilhado entre os ministérios envolvidos e utilizados para a formulação e avaliação
de políticas, programas e projetos para a implementação da Convenção.

MONITORAMENTO INDEPENDENTE
15 – Enquanto acolhe o o papel desempenhado pelo Conselho Nacional dos Direitos
Humanos (CNDH), o Comitê continua externando preocupação no sentido de que o
CNDH não conta com um mecanismo específico para receber, investigar e responder
às queixas formuladas por crianças de uma forma sensível à criança.
16 – À luz do seu Comentário Geral No. 2 (2002) sobre o papel das instituições independentes de direitos humanos, o Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Estabeleça um mecanismo independente específico para o monitoramento dos direitos da criança que seja capaz de receber, investigar e tratar as queixas apresentadas
por crianças de uma forma sensível à criança, garantindo simultaneamente a privacidade
e a proteção das vítimas, e realize atividades de monitoramento, acompanhamento e
verificação para as vítimas;
b) Forneça esses mecanismos com recursos humanos, técnicos e financeiros adequados; e,
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c) Se necessário, busque a assistência técnica, entre outros, do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (OHCHR), e da UNICEF.

DIVULGAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO
17 – A Comissão toma nota dos programas de sensibilização e programas de formação
sobre os direitos da criança por vários grupos profissionais. No entanto, o Comitê expressa preocupação com o conhecimento e compreensão sobre a Convenção e os direitos
da criança em geral entre os profissionais que trabalham com/para crianças e entre o
público em geral, incluindo as próprias crianças, continua a ser baixa.
18 – O Comitê encoraja o Estado-Parte a promover a Convenção sobre a mais ampla base
possível, especialmente para as crianças em situação de vulnerabilidade, inclusive através
de meios audiovisuais e mídia digital adequados à criança e, contando com o apoio dos
meios de comunicação de massa, incluindo a mídia social. O Comitê recomenda ainda
que o Estado-Parte intensifique os seus esforços para assegurar a formação e/ou sensibilização adequada dos profissionais que trabalham com e para crianças e sistemático e
integrem a Convenção ao currículo escolar em todos os níveis do sistema educacional.

COOPERAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL
19 – O Comitê acolhe a criação do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos
Humanos (PPDDH) em 2004 e com o lançamento do Sistema de Informações sobre
Defensores dos Direitos Humanos Ameaçados (IDEHA) em 2014. No entanto, o Comitê
expressa a preocupação de que o PPDDH não é executado em todos os estados, que os
recursos alocados no programa são insuficientes e que a falta de coordenação com os
funcionários do Estado dificulta o seu mandato. Além disso, o Comitê está seriamente
preocupado com os inúmeros casos de ameaças de morte, ataques físicos, desaparecimentos e assassinatos de jornalistas, de defensores dos direitos humanos e dos direitos
da criança e, em particular das pessoas que trabalham em questões que têm impacto
sobre os direitos da criança.
20 – O Comitê insta o Estado-Parte a assegurar que ameaças de morte, ataques físicos,
desaparecimentos e assassinatos de jornalistas, defensores dos direitos humanos ou
ativistas da sociedade civil sejam prontamente e de forma independente investigados,
e que os responsáveis por tais abusos sejam responsabilizados e sujeitos a sanções proporcionais. O Comitê recomenda ainda que o Estado-Parte:
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a) Expanda o PPDDH a todos os Estados para melhorar a proteção dos indígenas defensores dos direitos humanos e aloque recursos financeiros, técnicos e humanos adequados
para o programa; e,
b) Envolva sistematicamente as ONGs que trabalham na área dos direitos da criança
no desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação de leis, políticas e
programas relacionados à criança.

OS DIREITOS DA CRIANÇA E O SETOR EMPRESARIAL
21 – O Comitê toma nota da Lei No. 11.265 de 2006 que regula a publicidade da indústria
alimentar e de e práticas de marketing para as crianças. No entanto, o Comitê está profundamente preocupado que as atividades do setor de mineração e da construção, bem
como do agronegócio, das empresas de alimentos e de produtos esportivos de grande
escala e/ou os eventos de entretenimento, muitas vezes resultam no deslocamento/
reassentamento das comunidades sem indenização e prestação de serviços apropriados,
a contaminação de recursos hídricos e alimentares, na adoção de dieta pouco saudável
devido à propaganda enganosa, bem como na degradação ambiental. O Comitê também
está preocupado com a falta de marcos regulatórios voltados à responsabilidade social
e ambiental das corporações empresariais e industriais.
22– À luz do Comentário Geral No. 16 (2013) sobre o impacto do setor empresarial sobre
os direitos da criança, o Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Estabeleça um quadro regulador para o impacto do setor empresarial sobre os direitos
da criança, em particular o setor de mineração, construção, agronegócio, as empresas
de alimentos e em eventos esportivos/entretenimento de grande escala, que operam
no Estado-Parte e assegure que suas atividades não afetem negativamente os direitos
humanos ou coloquem em perigo as normas ambientais e outras, especialmente as
relacionadas aos direitos da criança;
b) Assegure a aplicação efetiva, pelas empresas, das normas internacionais e nacionais
ambientais e de saúde, bem como o monitoramento eficaz da implementação destas
normas e sanções e/ou remédios adequados quando ocorram violações; e,
c) Exija que as companhias realizem avaliações, consultas e divulguem publicamente de
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nos relacionados às suas atividades de negócios bem como seus planos para abordar
tais impactos.

B. PRINCÍPIOS GERAIS (ARTS. 2, 3, 6 E 12 DA CONVENÇÃO)
NÃO DISCRIMINAÇÃO
23 – O Comitê manifesta preocupação com a discriminação estrutural contra as crianças
indígenas e afro-brasileiras, crianças com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais
e intersexuais (LGBTI), crianças em situação de rua e crianças que vivem nas zonas rurais,
em áreas urbanas remotas e marginalizadas, inclusive nas favelas. O Comitê também
está seriamente preocupado com o fato de que as estratégias destinadas a eliminar a
discriminação com base em sexo, orientação sexual e raça foram removidas dos Planos
de Educação em vários estados. Além disso, externa sua preocupação com a conduta
patriarcal e com os estereótipos de gênero que conduzem à discriminação contra meninas e mulheres.
24 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Potencialize seus esforços para combater a discriminação, estigmatização e exclusão
social das crianças que vivem na pobreza em áreas urbanas marginalizadas, como as
favelas, crianças em situação de rua, bem como as meninas afro-brasileiras e indígenas;
b) Adote legislação para proibir a discriminação ou a incitação à violência com base em
orientação sexual e identidade de gênero e dar continuidade ao projeto “Escolas sem
Homofobia”; e,
c) Priorizar a eliminação de atitudes patriarcais e estereótipos de gênero, inclusive através
de programas educacionais e de sensibilização social.

DIREITO À VIDA, SOBREVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
25 – O Comitê toma nota das iniciativas destinadas a abordar a violência mortal contra as
crianças, tais como o Programa para a Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados
de Morte. No entanto, o Comitê continua seriamente preocupado com o fato de que
o Estado tenha uma das mais altas taxas de homicídios de crianças no mundo, com a
maioria das vítimas sendo meninos adolescentes afro-brasileiros.
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26 – A Comissão insta o Estado a tomar todas as medidas necessárias para resolver as
causas profundas do homicídio de crianças e ampliar e fortalecer seus programas e políticas para lidar com a violência fatal, inclusive aumentando recursos humanos, técnicos
e financeiros atribuídos aos programas existentes.
27 – O Comitê saúda a aprovação da Lei nº 13.104 sobre feminicídio em 2015. No entanto,
o Comitê está preocupado com o fato de que a violência baseada no gênero continue
a ser generalizada.
28 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Ofereça treinamento sistemático para juízes, promotores e advogados sobre direitos
da menina e violência contra meninas, bem como sobre a lei nº 13.104 sobre feminicídio;
b) Fortaleça seu sistema judiciário para garantir que as meninas, em especial pertencentes a grupos desfavorecidos, tenham acesso efetivo à justiça, aumentando tanto o
número de tribunais que lidam com violência doméstica e familiar, quanto de juízes com
experiência nesta seara; e,
c) Colete dados desagregados sobre homicídios de crianças, incluindo o feminicídio,
bem como sobre os pais ou responsáveis que foram mortos e o número de crianças
que deixaram ao morrerem.

RESPEITO PELAS OPINIÕES DA CRIANÇA
29 – O Comitê toma nota dos esforços feitos para promover o direito da criança de
ser ouvida e de participar dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
No entanto, expressa a preocupação de que a participação das crianças nos conselhos
escolares ainda é baixa, as crianças não participam regularmente nas decisões que os
afetam e as suas opiniões são raramente levadas em conta.
30 – À luz do seu Comentário Geral No. 12 (2009) sobre o direito da criança a ser ouvida,
o Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Desenvolva instrumentos para a consulta pública sobre o desenvolvimento de políticas
nacionais para padronizar essa consulta com um elevado nível de inclusão e participação,
incluindo a consulta às crianças sobre questões que as afetam;
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b) Conduza programas e atividades se sensibilização social para promover a participação
permanente, significativa e potencializada de todas as crianças no seio da família, comunidade e de escolas, inclusive em órgãos do conselho estudantil, com especial atenção
para as meninas e crianças em situações de vulnerabilidade;
c) Fortaleça a consulta e participação de crianças em centros de acolhimento/abrigos
e em unidades de internação, para garantir que as suas opiniões sejam levadas em consideração; e,
d) Aperfeiçoe as atividades de formação para profissionais que trabalham com/para
crianças e eleve o conhecimento sobre a importância da participação da criança, incluindo,
se apropriado, a consulta com crianças na formulação de tais atividades.

C – DIREITOS E LIBERDADES CIVIL (ARTS. 7, 8 E 13-17)
O REGISTRO DE NASCIMENTO
31 – O Comitê acolhe as medidas tomadas para aumentar o registro de nascimento em
geral. No entanto, o Comitê continua a manifestar, particularmente, preocupação com
a persistência de baixos níveis de registro de nascimento entre as crianças indígenas.
32 – O Comitê exorta o Estado-Parte a continuar a empreender as medidas necessárias
para garantir o registro de todas as crianças e recomenda que o Estado-Parte:
a) Aumentar o conhecimento sobre os benefícios do registro de nascimento e da disponibilidade gratuita de certidões de nascimento, e melhore a acessibilidade dos serviços
de registro na região da Amazônia, incluindo através da criação de unidades de registro
móveis adicionais; e,
b) Assegure que registro emitido pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) tenha os
mesmos efeitos jurídicos para a obtenção de benefícios sociais e outros documentos
como o registro de nascimento emitido por notários públicos.
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D – VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS (ARTS. 19,
24, 3 PARÁGRAFO 28, PAR. 2, 34, 37 (A) E 39)
AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS EM GANGUES CRIMINOSAS
33 – O Comitê está profundamente preocupado com o elevado número de crianças envolvidas em gangues, bem como o uso generalizado de violência por ou contra membros
filhos dessas quadrilhas. Ele está particularmente preocupado com o recrutamento de
crianças-alvo por gangues e uso de crianças em crime organizado.
34 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Desenvolva uma estratégia global destinada a prevenir as crianças de se unirem a gangues criminosas e promova a prestação de serviços de reabilitação e reintegração dessas
crianças e, ao fazê-lo, colabore com as organizações da sociedade civil que trabalham
com crianças que são membros de gangues e crianças em situação de rua;
b) Levar em consideração as causas primárias do recrutamento de crianças e dos atos
violentos cometidos, como a pobreza, a marginalização e o abandono escolar, ao conceber esta estratégia e proporcionar recursos humanos, técnicos e financeiros adequados
para a sua implementação;
c) Conduza programas de sensibilização social em grande escala, entre outros, nos meios
de comunicação e mídias sociais, sobre os perigos de se juntar a uma gangue, inclusive
com a participação de crianças e demonstrando exemplos positivos de sucesso da reabilitação e reintegração de ex membros de guangues; e,
d) Adote em caráter de urgência o Projeto de Lei do Senado nº 219/2013, que aumenta
as sanções contra aqueles que convidam ou induzem o envolvimento de crianças em
atividades criminosas e gangues armadas.

A VIOLÊNCIA POLICIAL
35 – O Comitê está seriamente preocupado com a violência generalizada no âmbito
da polícia militar, da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope), notadamente contra as crianças em situação de rua e crianças
que vivem em favelas, dentre outras, durante as operações de “pacificação”, as operações
militares na Maré, no Rio de Janeiro, e a operação “Choque de Ordem”. Com referência
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ao parágrafo 25 acima, o Comitê está seriamente preocupado com o elevado número
de execuções extrajudiciais de crianças pela polícia militar, “milícias”, e pela polícia civil,
bem como com a impunidade generalizada para estas graves violações dos direitos da
criança. Além disso, está profundamente preocupado com:
a) Os relatos de tortura e desaparecimentos forçados de crianças durante as operações
militares e outros pelas forças de segurança, particularmente em favelas;
b) A violência física contra crianças, incluindo o uso desproporcional de gás lacrimogêneo
e spray de pimenta durante os despejos forçados para projetos de infraestrutura urbana
e/ou construção dos estádios antes da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos
de 2016;
c) As detenções arbitrárias de crianças com base em leis para combater o crime organizado, a violência física em carros da polícia, e a negação de acesso à assistência jurídica
e médica; e
d) A violência física durante a revista policial, bem como o assédio sexual de meninas
pelas forças de segurança, entre outras, durante as operações de “pacificação”.
36 – O Comitê insta o Estado a tomar todas as medidas necessárias, incluindo a adopção
ou alteração da legislação e a criação de mecanismos correspondentes, para assegurar
a investigação rápida e eficaz de todas as mortes e lesões de crianças, incluindo aquelas que são identificadas como “autos de resistência “, resultantes do uso da força por
agentes do Estado. Ao fazê-lo, o Estado-Parte deveria considerar a imposição de penas
maiores para os autores com experiência na aplicação da lei ou a segurança. O Comitê
recomenda, ainda, que agentes de segurança do Estado e/ou outros responsáveis pela
aplicação da lei que estejam sob investigação por crimes que constituem execuções
extrajudiciais, tortura e/ou desaparecimentos forçados sejam retirados do serviço
ativo. Além disso, o Comitê recomenda que o Estado-Parte tome em consideração as
recomendações feitas pelo Relator Especial sobre extrajudicial, execuções sumárias e
arbitrárias (A/HRC/14/24/Add.4, apêndice) e:
a) Assegure uma investigação adequada em casos de violência policial durante despejos
forçados e protestos públicos, e assegure que os responsáveis sejam levados à justiça.
O Estado-Parte deve também realizar regularmente cursos de treinamento abrangentes
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sobre os direitos da criança, bem como estratégias de redução, incluindo para situações
como as expulsões forçadas e manifestações, para todas as forças de segurança;
b) Garanta que as crianças que participam em manifestações não sejam arbitrariamente
detidos;
c) Estabeleça um sistema de avaliação independente para operações militares e policiais
em favelas, inclusive envolvendo crianças, com vista a incentivar a interação não-violenta
e construtiva com as comunidades e as crianças; e,
d) Colabore com organizações da sociedade civil na criação de uma rede independente
de mecanismos acessíveis de reclamação próprios para a criança nas favelas, promova
esta rede entre as crianças, e empregue assistentes sociais que visitem regularmente as
famílias, particularmente as que vivem em áreas onde as forças militares e policiais estão
presentes, a fim de monitorar e registrar os casos de violência.

TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU
PENAS CRUÉIS OU DEGRADANTES
37 – Apesar de notar a criação do Sistema Nacional de Combate e Prevenção contra a
Tortura, o Comitê lamenta que não tenha sido totalmente implementado. Além disso,
está profundamente preocupado com os relatos de tortura generalizada e maus-tratos
de crianças em delegacias de polícia e em centros de internação juvenil.
38 – À luz do seu Comentário Geral No. 13 (2011) sobre o direito da criança à libertação
de todas as formas de violência, o Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Assegure que todas as denúncias de tortura, maus-tratos e abusos cometidos por
agentes responsáveis pela aplicação da lei sejam cuidadosamente investigados e os
responsáveis submetidos à justiça;
b) Ofereça cuidados, recuperação, reintegração e indenização às crianças vítimas;
c) Conduza cursos de formação regulares sobre os direitos da criança para as equipes
de funcionários que trabalham com jovens delinquentes; e,
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d) Forneça informações detalhadas sobre o número de casos de tortura, tratamento
desumano e/ou degradante de crianças relatados às autoridades ou órgãos competentes, o número de processos judiciais correlatos e as sanções aplicadas para os autores
em seu próximo relatório.

PUNIÇÃO CORPORAL
39 – O Comitê acolhe a lei nº 13.010 (“Lei Menino Bernardo”) em 2014, que proíbe os
castigos corporais, em todas as configurações previstas. No entanto, o Comitê receia
que a lei não seja eficazmente aplicada e que a punição corporal permaneça amplamente
praticada e tolerada como um método de disciplina de crianças.
40 – À luz do seu Comentário Geral No. 8 (2006) sobre os castigos corporais, o Comitê
recomenda que o Estado-Parte intensifique os seus esforços para fazer cumprir Lei nº
13.010. Aconselha também que o Estado-Parte promova formas positivas, não violentas
e participativas de educação infantil e disciplina.

EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL
41 – O Comitê acolhe a adoção da lei nº 12.978 de 2014, que classifica a exploração sexual
de crianças como um crime hediondo. O Comitê toma nota das iniciativas para coibir
o turismo sexual infantil, como a Agenda de Convergência para a Proteção Integral de
Crianças no contexto de Grandes Eventos, bem como programas de sensibilização no
contexto da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. No entanto, o
Comitê continua seriamente preocupado com:
a) Os altos níveis de abuso sexual e violência sexual contra crianças em escolas, instituições, e na família, bem como relatos de que isso ocorra em delegacias de polícia e
centros de detenção;
b) Os números elevados e crescentes de crianças envolvidas em prostituição ou traficadas
para este fim, bem como o envolvimento de agências de turismo, hotéis e táxis em turismo sexual infantil, especialmente em áreas onde grandes projetos de desenvolvimento
estão sendo implementadas, no Norte e Nordeste do Estado-Parte, e em conexão com
a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016;
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c) Relatórios que indicam que não houve investigações, processos ou condenações de
turistas sexuais de crianças, apesar do fato de que o turismo sexual infantil aumentou
significativamente durante a Copa do Mundo de 2014;
d) Relatórios que indicam o envolvimento de policiais e funcionários do governo com o
tráfico de crianças para fins de exploração sexual comercial;
e) A abordagem de curto prazo do problema da prostituição infantil, evidenciada pela
expulsão de crianças trabalhadoras do sexo de áreas turísticas, e sua colocação temporária
em abrigos durante a Copa das Confederações em 2013, além da interrupção abrupta do
suporte dado a esses abrigos após a evento; e,
f) A falta de abrigos para crianças vítimas de exploração e abuso sexual.
42 – O Comitê insta o Estado-parte a:
a) Assegurar uma investigação rápida e oportuna de casos de abuso sexual de crianças,
em particular nas famílias, escolas, instituições, delegacias de polícia e centros de internação e cumprimento de medidas socioeducativas, e assegurar a aplicação de sanções
proporcionais contra os agressores;
b) Adoptar de forma rápida medidas eficazes de luta contra o turismo sexual envolvendo
crianças, em particular para os Jogos Olímpicos de 2016 e outros projetos de desenvolvimento em grande escala, e fazer cumprir rigorosamente a legislação combate à exploração
sexual de crianças; e, colaborar com organizações da sociedade civil e ONGs para melhorar
a coordenação dos programas e iniciativas, e aumentar a presença de agentes policiais e
assistentes sociais em áreas conhecidas pela prostituição infantil, inclusive em grandes
projetos de desenvolvimento e áreas turísticas no Norte e Nordeste do Estado-parte; e,
ao fazê-lo, priorizar o julgamento de processos resultantes da Copa do Mundo de 2014;
c) Intensificar os esforços para investigar, processar e condenar os perpetradores e facilitadores da exploração sexual de crianças, inclusive cometida por agências de turismo e
pelos proprietários dos chamados “Motéis” (utilizados para breves encontros amorosos);
d) Assegurar a oferta de canais de comunicação acessíveis e eficazes, com programas de
proteção a testemunhas adequados, para casos em que agentes policiais e/ou funcionários
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do governo estejam envolvidos com o tráfico de crianças para fins de exploração sexual
comercial; e, considerar que este é um fator agravante na condenação de tais autores;
e) Realizar um estudo abrangente sobre as causas primárias que contribuem para a
vulnerabilidade das crianças à prostituição infantil e o turismo sexual infantil, e aplicar
os resultados para o desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo para prevenir
a prostituição infantil;
f) Tomar medidas imediatas para estabelecer abrigos para crianças vítimas de abuso
sexual e exploração sexual comercial a fim de oferecer serviços de reabilitação e reintegração social; e,
g) Considerar o documento final adotado no Congresso Mundial contra a Exploração
Sexual de Crianças de 2008, realizado no Rio de Janeiro.

PRÁTICAS NOCIVAS
43 – O Comitê manifesta preocupação com as exceções à idade mínima para o casamento
aos 18 anos, contidas no Código Civil, que permitem que crianças com menos de 16 anos
de idade a se casarem no caso de gravidez e para evitar o cumprimento de sentença
criminal, notadamente em caso de estupro. Além disso, o Comitê está seriamente preocupado com a elevada prevalência de casamento infantil.
44 – O Comitê insta o Estado a rever o seu Código Civil a abolir todas as exceções à idade
mínima para o casamento. À luz do Comentário Geral No. 18 sobre as práticas nocivas
(2014), adotada em conjunto com o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra
as Mulheres, o Comitê também recomenda que o Estado-Parte:
a) Realize programas de alcance abrangente que eleve o conhecimento sobre as implicações negativas do casamento infantil para os direitos das meninas, inclusive nos meios
de comunicação de massa, visando, em particular, pais e professores; e,
b) Conduza um estudo abrangente sobre as causas e consequências do casamento infantil sobre os direitos das meninas à educação, saúde e ao desenvolvimento, a fim de
conceber uma estratégia para erradicar esta prática.
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E. AMBIENTE FAMILIAR E CUIDADOS ALTERNATIVOS (ARTS.
5, 9-11, 18 (PAR. 1 E 2), 20-21, 25 E 27 (PARÁGRAFO 4)).
CRIANÇAS PRIVADAS DO AMBIENTE FAMILIAR
45– O Comitê toma nota dos progressos realizados no que diz respeito à adoção de
normas mínimas para o cuidado alternativo. No entanto, o Comitê continua preocupado
com a colocação continuada de crianças em instituições de abrigamento com base na
vulnerabilidade socioeconômica de suas famílias. O Comitê ainda manifesta sua preocupação com:
a) A falta de programas de acolhimento de crianças em muitos estados, bem como o
fato de que estes programas representam uma porcentagem muito baixa dos serviços
de prestação de cuidados alternativos;
b) Os altos níveis de violência contra crianças e o abuso que vivenciam em instituições
de acolhimento; e,
c) A falta de supervisão governamental das instituições privadas, que muitas vezes não
cumprem os padrões mínimos, bem como a qualificação insuficiente de pessoal.
46 – O Comitê requer a atenção do Estado-Parte para as Diretrizes para o Cuidado
Alternativo de Crianças (Resolução da Assembleia Geral 64/142, anexo), e destaca que a
pobreza material e financeira – ou condições direta e unicamente imputáveis a tal pobreza – nunca deve ser a justificativa única para a remoção de uma criança de cuidados
parentais, para encaminhar uma criança a cuidados alternativos ou para impedir a reinserção social de uma criança. A este respeito, o Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Acelere a implementação dos programas de acolhimento em todos os estados, inclusive
fornecendo recursos humanos, técnicos e financeiros adequados para estes programas,
com vistas a priorizar as o acolhimento de tipo familiar, incluindo famílias de acolhimento
em detrimento do acolhimento institucional e assegurar o apoio adequado e oportuno
para as famílias de acolhimento;
b) Investigue e julgue os responsáveis pelo abuso de crianças em ambientes de cuidados
alternativos e garanta que as vítimas de abuso tenham acesso a procedimentos de denúncia,
aconselhamento, cuidados médicos e outros tipos de assistência para sua recuperação;
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c) Estabeleça um mecanismo de monitoramento sistemático das instituições privadas
de saúde, com vistas a assegurar o cumprimento das normas mínimas de qualidade; e,
d) Implemente critérios baseados na competência, para a seleção, formação, apoio e
avaliação dos que trabalham na área de assistência à crianças.

ADOÇÃO
47 – O Comitê toma nota da criação de registros nacionais para crianças disponíveis para
adoção e para as pessoas interessadas na adoção. No entanto, manifesta sua preocupação com denúncias de adoções irregulares devido à corrupção entre os funcionários
envolvidos com a condução das adoções. O Comitê está mais preocupado com a falta
de dados estatísticos sobre adoção no país, de crianças nacionais e estrangeiras, assim
como de informações que indicam que a maioria das adoções são internacionais.
48 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Investigue todos os casos de adoção irregular e reveja os mecanismos e procedimentos
em vigor para a adoção doméstica de crianças nacionais e estrangeiras com vistas a assegurar que os profissionais responsáveis pelos processos de adoção estejam totalmente
equipados com o conhecimento técnico necessário para avaliar e dar encaminhamento
aos casos de acordo com a Convenção de Haia; e,
b) Estabeleça mecanismos de monitoramento e de coleta de dados sobre a adoção
de crianças nacionais e estrangeiras no país para complementar os registros nacionais
existentes.

CRIANÇAS ENCARCERADAS COM SUAS MÃES
49 – O Comitê toma nota da lei nº 11.942 de 2009 que rege os serviços de assistência
mínimos para as mães encarceradas e seus filhos. No entanto, externa sua preocupação
de que esta legislação não venha sendo efetivamente implementada. O Comitê está
seriamente preocupado com a superlotação e com a precariedade das instalações sanitárias nas prisões, bem como com o acesso limitado aos serviços de saúde, educação e
atividades recreativas para as mães encarceradas e seus filhos.
50 – O Comitê insta o Estado a tomar todas as medidas necessárias para implementar
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das com suas mães, inclusive aumentando os recursos humanos, técnicos e financeiros
alocados em presídios femininos, com vistas a rapidamente terminar a superlotação e
garantir o acesso ao saneamento adequado, a serviços de saúde, bem como à educação
e a atividades recreativas para estas crianças.

F – DEFICIÊNCIA, SAÚDE BÁSICA E DE BEM-ESTAR (ARTS.
6, 18 (Nº. 3), 23, 24, 26, 27 (PARÁGRAFOS 1-3.) E 33)
AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
51 – O Comitê congratula o Estado pela aprovação da Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva em 2008. No entanto, o Comitê manifesta preocupação com a continuação da educação especial segregada para as crianças
com deficiência em vários estados, inclusive em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, bem
como através da criação de escolas especiais adicionais, nos termos do objetivo 4 do
Plano Nacional de Educação do Estado-Parte, que perpetua a segregação na educação
de crianças com deficiência. Além disso, o Comitê está preocupado com:
a) A violência sexual generalizada, o abuso e a exploração de crianças com deficiência,
em especial das meninas, notadamente em contextos institucionais; os serviços de
apoio insuficientes acessíveis para crianças com deficiência que são vítimas de violência, bem como as dificuldades de acesso a instrumentos de queixa, uma vez que as suas
declarações são frequentemente ignoradas devido a pressupostos generalizados de que
carecem de credibilidade;
b) A lei nº 9263/1996 que permite a esterilização de crianças com deficiência, sem o seu
consentimento livre e informado como observou o Comitê sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (CDPD/C/BRA/CO/1, parágrafo 34) ;
c) As dificuldades na obtenção de exames médicos para crianças com deficiência que
muitas vezes são um pré-requisito para o acesso a cuidados médicos ou medidas de apoio;
d) O isolamento social das crianças com deficiência, particularmente em áreas rurais e
remotas; e;
e) A falta de dados desagregados sobre o abuso e a negligência de crianças com deficiência.
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52 – À luz do seu Comentário Geral No. 9 (2006) sobre os direitos das crianças com deficiência, o Comitê insta o Estado-Parte a adotar uma abordagem baseada nos direitos
humanos para a deficiência e tome todas as medidas para acabar com os sistemas de
educação especial em todos os estados e conduza atividades de sensibilização voltadas para políticos, professores e pais sobre os benefícios da educação inclusiva. Neste
sentido, o Comitê recomenda que o Estado-Parte treine e empregue professores e profissionais especializados suficientes nas aulas integradas que prestam apoio individual e
toda a atenção necessária para crianças com dificuldades de aprendizagem. O Comitê
recomenda ainda que o Estado-Parte:
a) Investigue prontamente os casos de violência e abuso contra crianças, entre outros,
em instituições e garanta a prestação de serviços de apoio às vítimas;
b) Estabeleça um mecanismo de denúncia acessível às crianças com diferentes tipos de
deficiência e garanta que a polícia e os agentes de aplicação da lei e outros levem devidamente em conta as queixas apresentadas por crianças com deficiência;
c) Reveja imediatamente a lei nº 9263/1996 e proíba explicitamente a esterilização de
crianças com deficiência;
d) Assegure o acesso aos cuidados médicos e mecanismos de apoio para todas as crianças
com deficiência e facilite a realização de exames médicos;
e) Realize campanhas de sensibilização direcionadas a funcionários do governo, ao público
e às famílias a combata a estigmatização e preconceito contra crianças com deficiência
e promova uma imagem positiva destas crianças; e,
f) Reveja o sistema de coleta de dados sobre violações dos direitos da criança (SIPIA-CT), com vistas a assegurar a coleta abrangente de dados sobre o abuso em forma de
negligência de crianças com deficiência.

A SAÚDE E OS SERVIÇOS DE SAÚDE
53 – O Comitê toma nota do Sistema de Informação de Saúde. Saúda também o Programa
Rede Cegonha e o Programa Mais Médicos, que tem como objetivo a melhoria do alcance
e da qualidade dos serviços de saúde. No entanto, o Comitê continua preocupado com
a falta de dados desagregados sobre saúde, bem como com a insuficiência dos serviços
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de saúde em áreas urbanas e rurais marginalizadas, afetando desproporcionalmente as
crianças indígenas, as crianças em situação socioeconomica desfavorecida e as crianças
afro-brasileiras.
54 – O Comitê chama a atenção do Estado-Parte para seu Comentário Geral No. 15 (2013)
sobre o direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde, e recomenda
que o Estado-Parte aumente o investimento em programas existentes destinados a
melhorar o alcance e a qualidade dos serviços de saúde, com vistas a assegurar o acesso
a serviços de saúde de qualidade para crianças indígenas, crianças afro-brasileiras, para
as crianças que vivem nas zonas rurais, bem como em zonas urbanas marginalizadas.
55 – O Comitê congratula o Estado-Parte pela diminuição da mortalidade infantil, alcançando, assim a meta 4 dos Objetivos do Milênio e toma nota das medidas tomadas para
enfrentar a mortalidade infantil, bem como a desnutrição entre crianças indígenas. No
entanto, o Comitê manifesta preocupação com as crianças indígenas, em particular as
Guaranís, que continuam a ter acesso inadequado aos serviços médicos e de saneamento
em assentamentos superlotados, e a serem sujeitas ao consumo de água e alimentos
contaminados.
56 – O Comitê insta o Estado-Parte a:
a) Prover a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) com recursos humanos, técnicos
e financeiros adequados para garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade para
todas as mulheres e crianças indígenas, incluindo aqueles que vivem em assentamentos
informais;
b) Incrementar seus esforços para assegurar que as Unidades de Apoio à Saúde da Família
(NASF) sejam acessíveis para as crianças indígenas; e,
c) Alocar os recursos humanos, técnicos e financeiros adequados para o Sistema de
Supervisão Nutricional Indígena (SISVAN), a fim de garantir que as crianças afetadas por
desnutrição recebam alimentação adequada e água potável.
57 – O Comitê está preocupado com o elevado nível de obesidade entre as crianças.
Com referência ao parágrafo 21 acima, também está preocupado com a vulnerabilidade
das crianças à publicidade não regulamentada de alimentos não saudáveis;
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58 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte tome todas as medidas necessárias para
combater a obesidade entre as crianças, notadamente através da promoção de estilos de
vida saudáveis e da sensibilização para a adoção de uma alimentação saudável. O Comitê
recomenda ainda que o Estado estabeleça um quadro regulamentar para a propaganda,
com vistas a proteger as crianças contra a publicidade enganosa.

SAÚDE DO ADOLESCENTE
59 – O Comitê congratula o Estado-Parte pela criação do “Livro do Adolescente”, que
inclui informações sobre saúde sexual. No entanto, lamenta que o Livro não tenha sido
distribuído em muitas escolas, e que a educação sobre saúde sexual e reprodutiva nas
escolas continue a ser inadequada. O Comitê manifesta preocupação com as elevadas e
crescentes taxas de gravidez, especialmente entre meninas idade 10 a 14 anos em situação
socioeconômica vulnerável. O Comitê também está preocupado com a criminalização
do aborto, exceto em casos de estupro, ameaça à vida da mãe e em que o feto é anencefálico, o que resulta em que muitas meninas recorram a abortos inseguros clandestinos
e coloquem suas vidas e saúde em risco.
60 – À luz do seu Comentário Geral No. 4 (2003) sobre a saúde dos adolescentes, o Comitê recomenda que o Estado-Parte adote uma política de saúde sexual e reprodutiva
abrangentes para adolescentes e garanta que a educação em saúde sexual e reprodutiva
faça parte do currículo escolar obrigatório e seja orientada para meninas e meninos adolescentes, colocando especial atenção na prevenção da gravidez precoce e das doenças
sexualmente transmissíveis. O Comitê recomenda ainda que o Estado-Parte:
a) Realize programas de sensibilização, tendo como alvo os adolescentes, sobre as consequências negativas da gravidez precoce, inclusive com a participação de pais adolescentes, e garanta o acesso à informação acessível ao adolescente sobre a contracepção;
b) Desenvolva e implemente uma política para proteger os direitos das adolescentes
grávidas, mães adolescentes e seus filhos, e combata a discriminação contra eles;
c) Descriminalize o aborto em todas as circunstâncias e reveja a sua legislação com vistas
a assegurar o acesso ao aborto seguro e a serviços de assistência pós-aborto; e,
d) Assegure que as opiniões da criança sejam ouvidas e respeitados nas decisões de aborto.
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HIV/AIDS
61 – O Comitê saúda as iniciativas para a prevenção do HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, está preocupado com o aumento de novas infecções
pelo HIV entre adolescentes, especialmente os meninos.
62 – À luz do seu Comentário Geral No. 3 (2003) sobre HIV/AIDS e os direitos da criança,
o Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Melhore o acesso à serviços de saúde sexual e reprodutiva de qualidade e adequados
à idade em casos de HIV/AIDS;
b) Desenvolva uma estratégia dirigida a crianças envolvidas na prostituição e crianças
viciadas em drogas, com vistas a aumentar a conscientização sobre a prevenção do HIV/
SIDA e garantir o acesso à terapia antiretroviral gratuita para estas crianças; e,
c) Solicite assistência técnica, entre outros, à ONUSIDA e UNICEF.

DROGAS E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS
63 – O Comitê acolhe as iniciativas do Estado-Parte para combater o abuso de drogas
entre as crianças. No entanto, externa profunda preocupação com:
a) O número insuficiente de centros de reabilitação especializados para as crianças que
são viciadas em drogas;
b) A alta prevalência de drogas e o abuso de substâncias entre as crianças em situação de
rua, particularmente as que vivem nas chamadas “cracolândias” nas grandes cidades; e,
c) As altas taxas de abuso de maconha e álcool entre as crianças.
64 – O Comitê insta o Estado-Parte a:
a) Estabelecer serviços de tratamento da toxicodependência e de redução de danos
acessível e adequados à juventude, inclusive através da criação de centros especializados de reabilitação a longo prazo e alocar recursos humanos, técnicos e financeiros
adequados para essas instalações;
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b) Colaborar Oferecer estreita colaboração à sociedade civil através da prestação de apoio
a toxicodependentes criança, com vistas a desenvolver uma estratégia global de longo
prazo de abordagem das causas profundas do abuso de drogas, para prevenir, proteger
e reabilitar crianças viciadas em drogas; e, garantir que esta estratégia se fundamente
em resultados de pesquisas sobre reabilitação voluntária; e,
c) Conduzir atividades e programas de sensibilização em grande escala sobre os perigos
associados ao abuso de drogas e substâncias, voltadas notadamente para as crianças,
pais e professores.

SAÚDE AMBIENTAL
65 – Com referência ao parágrafo 22 acima, o Comitê expressa preocupação com os
efeitos negativos do ar poluído, da água e solo, bem como com a contaminação dos
alimentos na saúde das crianças. Particularmente, manifesta preocupação com:
a) O uso excessivo de agrotóxicos, o seu efeito negativo sobre a saúde da criança e os
incidentes relacionados a aviões de pulverização agrícola de pesticidas e/ou outros
produtos químicos tóxicos perto de aldeias, incluindo escolas, o que levou à intoxicação
das crianças;
b) A contaminação dos recursos hídricos, entre outros, na área entre os rios Tapajós e
Xingu no estado do Pará, causado por atividades de mineração e por projetos industriais,
que está afetando especialmente a saúde das crianças indígenas; e
c) A diminuição da disponibilidade de água potável e da deterioração da sua qualidade,
bem como o aumento da incidência de surtos de doenças relacionadas com a água, como
a malária causada pela construção da barragem de Belo Monte e projetos similares que
afetam particularmente a saúde das crianças indígenas.
66 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte:
a) Assegure que as leis e regulamentos existentes sobre o uso de agrotóxicos sejam
rigorosamente aplicadas, em particular no que diz respeito à utilização de aviões de
pulverização agrícola de pesticidas na proximidade de aldeias e escolas, acelere a avaliação de agroquímicos, alocando os recursos humanos, técnicos e financeiros necessários
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na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e proiba de forma rápida o uso de
agrotóxicos que têm sido amplamente banidos em outros países;
b) Melhore a infraestrutura de abastecimento de água e garanta o acesso à água potável,
em particular para as comunidades que vivem ao lado de canais de água contaminados,
utilizados para a irrigação das explorações agrícolas;
c) Erradique em prazo curto as atividades de mineração ilegais, particularmente na área
de Tapajós-Xingu, e projetae e implemente medidas para mitigar os efeitos negativos
destas atividades e os relacionados à construção da barragem de Belo Monte sobre os
direitos das crianças indígenas e sua famílias;
d) Realize programas de sensibilização nas comunidades que vivem em áreas afetadas com
o objetivo de minimizar os riscos de serem expostos a água e alimentos contaminados
e para os usuários de tais produtos agroquímicos; e,
e) Conduza uma avaliação abrangente dos efeitos do ar poluído, da água e do solo na
saúde das crianças e utilize-a como base para o desenvolvimento e implementação de
uma estratégia para resolver a situação descrita e monitorar os níveis poluentes no ar,
na água e no solo, bem como os resíduos de pesticidas na cadeia alimentar.

ALEITAMENTO MATERNO
67 – O Comitê externa preocupação com as baixas taxas de aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida da criança e com a prevalência da prática
de fornecer-lhe alimentos complementares. O Comitê está também preocupado com a
comercialização generalizada de fórmula para bebês, e com inadequações no monitoramento do cumprimento da legislação na comercialização de substitutos do leite materno.
68 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte adote medidas para melhorar a prática
do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de idade da criança,
através de medidas de sensibilização incluindo campanhas, informação e formação para
os funcionários pertinentes, em particular os que trabalham nas maternidades e os pais.
O Comitê recomenda ainda que o Estado-Parte reforce o monitoramento das regras de
comercialização vigentes em matéria de substitutos do leite materno.
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PADRÃO DE VIDA
69 – Enquanto congratula o Estado-Parte pelo sucesso dos programas Brasil Sem Miséria e do Bolsa Família na redução da pobreza, o Comitê expressa sua preocupação com
a proporção de crianças que vivem em situação de pobreza, que permanece elevada,
especialmente no Norte e Nordeste do Estado-Parte. O Comitê está particularmente
preocupado com o elevado número de crianças indígenas afetadas pela pobreza e a
elevada vulnerabilidade à pobreza das crianças afro-brasileiras, bem como das crianças
que vivem em áreas urbanas marginalizadas, incluindo favelas e áreas rurais. O Comitê
observa ainda, com preocupação, a falta de acesso à habitação adequada, água potável
e saneamento para as crianças que vivem nessas áreas.
70 – O Comitê insta o Estado-Parte a fortalecer ainda mais seus esforços para reduzir a
pobreza entre as crianças em situações vulneráveis, incluindo as crianças indígenas e as
crianças que vivem em áreas rurais. Também recomenda que o Estado-Parte tome em
consideração as recomendações formuladas pelo Relator Especial sobre o direito humano à água potável e ao saneamento (A/HRC/27/55/Add.1) e aumente o investimento em
infraestrutura de abastecimento de água e saneamento em áreas urbanas marginalizadas,
inclusive favelas e áreas rurais e urbanas marginalizadas. Ao fazê-lo, o Estado-Parte deve:
a) Considerar emendar a Constituição Federal para incluir o direito à água e saneamento; e,
b) Estabelecer por lei um padrão obrigatório e por valor justo que torne acessível os
serviços de água e saneamento e regular a política de subsídios, com critérios e responsabilidades claras para a concessão de subsídios a pessoas de baixa renda.
71 – O Comitê está profundamente preocupado com a expulsão forçada de mais de
250.000 pessoas, incluindo crianças, na implementação de projetos de infraestrutura
urbana e/ou a construção de estádios no contexto da Copa do Mundo de 2014 e dos
Jogos Olímpicos de 2016. Manifesta, particularmente, preocupação com:
a) O agravamento das condições de vida das famílias despejadas, notadamente, devido
a uma compensação insuficiente, bem como os casos em que as demolições ocorreram
antes de reassentamento, resultando em privação de habitação para as famílias;
b) A perturbação grave e obstáculo ao acesso a serviços de saúde e educação para as
crianças que são vítimas de expulsões forçadas;
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c) Ameaças e intimidação de famílias a deixar suas casas pelas autoridades governamentais; e,
d) A falta de mecanismos independentes e eficazes para as investigações e reparação
para casos de expulsões forçadas.

G – EDUCAÇÃO, LAZER E ATIVIDADES
CULTURAIS (ARTS. 28, 29, 30 E 31)
EDUCAÇÃO, INCLUINDO FORMAÇÃO E
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
73 – A Comissão acolhe a Emenda Constitucional nº 59 de 2009, que torna obrigatória
a educação para crianças entre 4 e 17 anos de idade. No entanto, o Comitê manifesta
preocupação com:
a) As disparidades no acesso à educação e a qualidade da educação entre zonas urbanas
e rurais ou remotas, com esta última registrando as taxas de matrícula significativamente
mais baixas, particularmente no nível secundário, bem como as taxas de conclusão e de
alfabetização mais baixas entre os afro-brasileira e crianças indígenas;
b) As taxas muito elevadas de abandono escolar para mães adolescentes, meninas grávidas
e menina trabalhadoras domésticos;
c) Os cortes orçamentários no setor da educação e seus efeitos negativos sobre a implementação do Plano Nacional de Educação; e,
d) O número crescente de escolas públicas geridas pela polícia militar e que empregam
professores não-civis que não são adequadamente treinados e que utilizam métodos
de ensino e disciplinares autoritários.
74 – À luz do seu Comentário Geral No. 1 (2001) sobre os objetivos da educação, o Comitê
recomenda que o Estado-Parte:
a) Invista na melhoria da infraestrutura escolar, incluindo o acesso à água e saneamento,
particularmente nas áreas rurais e remotas; crie novas escolas nestas áreas; aloque recurCENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 139

sos humanos, técnicos e financeiros adequados nessas escolas, e ofereça uma formação
de qualidade para os professores, com vistas a garantir a acessibilidade e a qualidade da
educação para as crianças indígenas e para as crianças que vivem em áreas rurais e remotas;
b) Aborde as causas primárias do abandono escolar entre as crianças que vivem em áreas
urbanas marginalizadas, particularmente crianças afro-brasileiras, incluindo a pobreza,
a violência familiar, o trabalho infantil e a gravidez na adolescência, e desenvolva uma
estratégia abrangente para resolver o problema; dentre outras, estas medidas devem
incluir o apoio a adolescentes grávidas e mães adolescentes para dar continuidade à sua
formação educacional;
c) Aumente os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação pública
e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê-lo, assegure que,
em casos de escassez de recursos, as dotações para as instituições de ensino públicas
sejam priorizadas; e,
d) Assegure que todas as escolas sejam dirigidas por autoridades civis que apliquem regras
disciplinares e métodos de ensino adequados às crianças; e, de forma rápida, elimine
gradualmente as escolas públicas que são geridas por militares.
75 – O Comitê manifesta preocupação com o aumento da participação do setor privado
na educação, em especial com:
a) As altas mensalidades das escolas particulares, o que agrava a discriminação estrutural
existente no acesso à educação e reforça as desigualdades educacionais;
b) O aumento do financiamento público para o setor privado de ensino, incluindo as
instituições de educação com fins lucrativos, bem como sob a forma de incentivos fiscais
e tributários para a matrícula no ensino privado e o financiamento de creches, pré-escolas
e instituições de educação especial através de parcerias público-privadas (“convênios”); e,
c) A compra crescente de sistemas padronizados de ensino e gestão escolar de empresas
privadas pelos municípios, que incluem materiais de ensino e de formação de professores e pacotes de gestão escolar que podem não ser adequadamente adaptadas para
sua utilização efetiva.
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76 – O Comitê recorda o Estado-Parte da sua responsabilidade primária de garantir e
regular a educação e reitera a importância do investimento público na educação. Neste
contexto, o Comitê recomenda que o Estado-Parte considere as recomendações feitas
pelo Relator Especial sobre o direito à Educação (A/HRC/29/30) e estabeleça um quadro
global de regulamentação para os prestadores de ensino privado. O Comitê recomenda
ainda que o Estado-Parte:
a) Estabeleça um quadro regulatório claro, de acordo com o qual todos os prestadores
de ensino privado sejam obrigados a apresentar regularmente um relatório sobre suas
operações financeiras às autoridades públicas designadas, conforme as regras prescritas,
abrangendo matérias como as mensalidades propinas e os salários, e declarar, de uma
forma totalmente transparente, que estes prestadores de ensino privado não estão
envolvidos em atividades educacionais com fins lucrativos como recomendado pelo
Relator Especial sobre o Direito à Educação (A/HRC/29/30, parágrafo 125);
b) Erradicar gradualmente a transferência de recursos públicos para o setor de educação privada e rever as suas políticas em relação a incentivos fiscais e tributários para a
matrícula em instituições privadas de ensino, a fim de garantir o acesso à educação de
qualidade gratuita em todos os níveis, em particular a creches e pré-escolas, para todas
as crianças, através da priorização estrita da distribuição dos recursos públicos para a
educação pública; e
c) Interromper a compra de sistemas de ensino e de gestão escolar padronizados de
empresas privadas pelos municípios.

H – MEDIDAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO (ARTS
22, 30, 32-33, 35-36, 37 (B) -. (D), 38, 39 E 40)
SOLICITANTES DE ASILO E CRIANÇAS REFUGIADAS
77 – O Comitê toma nota dos esforços positivos do Estado-Parte para aceitar os refugiados,
incluindo os vindos da Síria. No entanto, o Comitê expressa preocupação com a ausência
de um procedimento de registro prioritário para os casos de asilo envolvendo crianças,
o que resulta em casos de crianças desacompanhadas que restam indocumentadas por
longos períodos de tempo. O Comitê também manifesta preocupação com a falta de uma
política global para abordar os direitos dos migrantes, incluindo os migrantes irregulares.
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78 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte adote procedimentos especiais para
registrar crianças desacompanhadas e garanta que os procedimentos seguidos para a
determinação do estatuto de refugiado estejam em conformidade com as normas internacionais de proteção de crianças não acompanhadas. A este respeito, o Comitê recomenda
que o Estado-Parte proporcione às crianças desacompanhadas um representante legal
e assistência em todas as fases deste processo. O Comitê também recomenda que o
Estado-Parte adote de forma rápida a lei de proteção aos apátridas que tem pendente
em sua legislatura e estabeleça um quadro regulatório abrangente e compatível com os
direitos humanos para assegurar o cumprimento dos direitos dos migrantes, incluindo
os migrantes irregulares.

AS CRIANÇAS PERTENCENTES A GRUPOS
MINORITÁRIOS OU INDÍGENAS
79 – O Comitê externa profunda preocupação com a discriminação estrutural contra as
crianças pertencentes a grupos indígenas, inclusive no que diz respeito ao seu acesso à
educação, à saúde e um nível de vida adequado. Particularmente manifesta preocupação
com:
a) Os altos níveis de violência contra as crianças e comunidades indígenas, incluindo o
assassinato, a violência sexual e física, perpetrada por, entre outros, fazendeiros locais
ou madeireiros ilegais; e a falta de proteção contra esses ataques e a impunidade generalizada para estes crimes;
b) O despejo forçado das comunidades indígenas de suas terras como resultado da
apropriação de terras por fazendeiros, desenvolvimento de indústrias extractivas, extração ilegal de madeira, ou outros projetos industriais, o que compromete gravemente o
direito das crianças indígenas a um padrão adequado de vida, saúde e ambiente saudável;
c) A alta taxa de suicídio entre crianças indígenas, particularmente crianças da etnia Guarani;
d) O atraso na demarcação das terras dos povos indígenas, não obstante os direitos constitucionais à propriedade e à autodeterminação, bem como a adoção de legislação para
facilitar a demarcação de terras, o que impactou negativamente as crianças indígenas; e
e) A legislação pendente, entre outros, que visa submeter territórios indígenas à mineração, barragens, bases militares e projetos industriais.
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80 – À luz do seu comentário geral No.11 (2009) sobre as crianças indígenas e seus direitos
de acordo com a Convenção, o Comitê insta o Estado-Parte a:
a) Tomar medidas imediatas para garantir a segurança das crianças indígenas e suas
famílias, incluindo o fornecimento de unidades especiais de proteção dotadas de equipes especialmente treinadas, nas respectivas comunidades indígenas, a fim de evitar os
assassinatos e ataques de fazendeiros locais ou madeireiros ilegais;
b) Investigar prontamente todos os casos de assassinatos e ataques violentos contra
crianças indígenas e suas famílias e submeter os agressores à julgamento;
c) Cessar imediatamente as expulsões forçadas de comunidades indígenas de suas terras, e garantir o seu direito a expressar seu consentimento livre, prévio e informado e
consulta, conforme estabelecido na Constituição;
d) Concluir de forma rápida a demarcação e homologação de terras indígenas em conformidade com a Constituição e às leis existentes como anteriormente recomendado pela
Comissão dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (E/C.12/BRA/CO/2, número 9); e,
e) Assegurar que, para além das consultas mencionadas acima, projetos industriais e
ao desenvolvimento das indústrias extrativas estejam sujeitos a avaliações de impacto
ambientais e de direitos humanos independentes e abrangentes, que deem especial
atenção aos direitos das crianças indígenas e suas famílias.

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA, INCLUINDO O TRABALHO INFANTIL
81 – O Comitê toma nota do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e
congratula o Estado-Parte pela redução global da taxa de trabalho infantil. No entanto,
continua profundamente preocupado com o grande número de crianças, incluindo
crianças com idade entre 5 e 9 anos, submetidos ao trabalho infantil, especialmente
em suas piores formas. Está ainda mais preocupado com a ausência de programas ou
medidas destinadas às crianças que trabalham na faixa de 10-15 anos. Em particular, o
Comitê expressa preocupação com:
a) A alta prevalência de trabalho infantil no setor informal e agrícola, incluindo o trabalho
não regulamentado, a venda ambulante, coleta de lixo e o trabalho forçado em condições
análogas à escravidão em fazendas; e,
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b) Relatórios de numerosos casos em que juízes autorizaram crianças com menos de 16
anos de idade para trabalhar e, em alguns casos, em trabalhos perigosos.
82 – O Comitê insta o Estado-parte a:
a) Tomar todas as medidas necessárias para remover rapidamente as crianças de todas as
idades de situações de trabalho perigosas; ao fazê-lo, deve prestar especial atenção às
crianças trabalhadoras domésticas e crianças no setor agrícola ou mineração, e assegurar
que as pessoas responsáveis por essa exploração sejam prontamente processadas com
sanções proporcionais;
b) Assegurar, inclusive através de instruções claras para o Judiciário, que as autorizações
não sejam emitidas para crianças menores de 18 anos de idade a serem empregados em
trabalhos perigosos;
c) Continuar a fortalecer programas para abordar o trabalho infantil, em especial através
de inspeção, investigação e imposição de medidas preventivas, tais como a melhoria das
condições socioeconômicas para as crianças e garantir o acesso à educação.

CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA
83 – O Comitê manifesta profunda preocupação com o grande número de crianças em
situação de rua que são altamente vulneráveis a execuções extrajudiciais, à tortura, a
desaparecimentos forçados, ao recrutamento por gangues, às drogas e ao abuso de
substâncias, e à exploração sexual. Neste contexto, o Comitê também observa com
preocupação:
a) Relatos de crianças em situação de rua sendo levadas para delegacias de polícia, por
suspeitas infundadas, e arbitrariamente colocadas em instituições para jovens infratores
sem as autorizações judiciais necessárias conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente;
b) As operações policiais, incluindo a operação Choque de Ordem, resultando na expulsão
de crianças em situação de rua, bem como no confisco de seus bens; e
c) Aumento da repressão policial e violência física contra crianças que são vendedoras
ambulantes no curso das operações de “limpeza” (street clean-ups ) das ruas.
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84 – O Comitê insta o Estado-Parte a:
a) Executar, com celeridade, inclusive através de legislação, o monitoramento e as sanções
de autores destes atos, proibir a prisão arbitrária de crianças em situação de rua e sua
institucionalização sem autorização judicial;
b) Aumentar a disponibilidade de abrigos apropriados para crianças em situação de rua
e garantir que seus pertences não sejam arbitrariamente confiscados pela aplicação da
lei ou pelas equipes de segurança;
c) Estabelecer um sistema de assistência social especializada, em particular nas zonas
turísticas, para prestar apoio às crianças vendedoras de rua e monitorar a violência policial;
d) Desenvolver uma estratégia ampla para proteger as crianças em situação de rua e
reduzir o seu número, incluindo a identificação das causas subjacentes, como a pobreza,
a violência familiar, e a falta de acesso à educação, com o objetivo de prevenir e reduzir
este fenômeno; e, se for apropriado, facilitar a reunificação de tais crianças com suas
famílias quando for para a preservação de seus melhores interesses; e,
e) Colaborar com organizações da sociedade civil e ONGs que trabalham com crianças
em situação de rua ao desenvolver esta estratégia.

VENDA, TRÁFICO E RAPTO
85 – O Comitê toma nota do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
e da iniciativa PAIR MERCOSUL com a Argentina, o Paraguai e Uruguai para combater o
tráfico de seres humanos. No entanto, manifesta profunda preocupação com o tráfico
de crianças, especialmente de meninas, para fins de exploração sexual e trabalho forçado.
O Comitê está particularmente preocupado com a elevada vulnerabilidade das crianças
indígenas para o tráfico para fins de trabalho doméstico, trabalho escravo e exploração
sexual. Também externa preocupação com a falta de abrigos especializados para vítimas
de tráfico sexual infantil.
86 – Em consonância com a recomendação do Relator Especial sobre formas contemporâneas de escravidão (A/HRC/15/20/Add.4, parágrafo 118), o Comitê recomenda que
o Estado-Parte altere o seu Código Penal, com vistas à criminalização de todas as formas
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de tráfico, incluindo para fins de exploração econômica. O Comitê recomenda ainda
que o Estado-Parte:
a) Reforce a prevenção, notadamente através da cooperação regional, recuperação, de
programas de reinserção social e de proteção a testemunhas para as crianças vítimas
de tráfico de pessoas;
b) Instale abrigos especializados, com recursos humanos, técnicos e financeiros adequados, e;
c) Proporcione treinamento adequado e sistemático a todos os grupos profissionais
envolvidos, notadamente os agentes da lei;
d) Promova o lançamento de campanhas de sensibilização e prevenção campanhas
segmentadas, em particular, das crianças indígenas; e,
e) Forneça informações detalhadas sobre o número de casos de tráfico de crianças relatados às autoridades ou agências relevantes, bem como sobre o número de processos,
incluindo dos agentes da lei envolvidos neste crime, em seu próximo relatório ao Comitê.

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA JUVENIL
87 – Ao tomar nota da lei n° 12.594 sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), o Comitê continua preocupado com o fato de que as medidas alternativas
à detenção não estejam sendo efetivamente aplicadas, resultando, dentre outros, em
um grande número de crianças, particularmente as afro-brasileiras, cumprindo medidas
de internação. O Comitê partilha a preocupação do Grupo de Trabalho sobre Detenção
Arbitrária (A/HRC/27/48/Add.3, parágrafo 124) de que os muitos casos de crianças que
estão sendo colocados em detenção por pequenos delitos não justificam a privação da
liberdade. O Comitê manifesta preocupação com a recente aprovação pela Câmara dos
Deputados do Projeto de Lei nº 171/1993, que reduz a idade de responsabilidade criminal
de 18 para 16 anos e a sua dependência de uma maior consideração do Poder Legislativo,
bem como a aprovação pelo Senado do Projeto de Lei nº 333/15, que prevê o aumento
do tempo de cumprimento máximo das medidas de internação para crianças dos 3 para
10 anos. Além disso, externa particularmente preocupação com:
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a) Relatos de violência, incluindo a violência de gangues nas prisões, que levaram à morte
de crianças;
b) As condições muito precárias de saúde e sanitárias e a grave superlotação em muitas
das instalações onde as crianças se encontram detidas;
c) Os casos em que as crianças são detidas com adultos e o aumento da violência sexual
contra e o abuso de crianças em detenção, em especial as meninas;
d) Os longos períodos de detenção pré-julgamento e a falta de acesso à assistência
jurídica antes do julgamento;
e) Relatos de crianças em conflito com a lei que estão sendo transferidas para Unidade
de Saúde Experimental em São Paulo, onde foram institucionalizadas, sem o devido
processo legal;
f) O uso indevido de medidas para o confinamento compulsório de crianças usuárias de
drogas, para as crianças em conflito com a lei, especialmente para crianças em situação
de rua, como parte da “limpeza” das ruas, associada à Copa do Mundo de 2014 e aos
Jogos Olímpicos de 2016; e, a sua colocação em instalações que são muitas vezes desconhecidas para suas famílias ou advogados, insuficientes para prover suas necessidades
psicológicas, e que carecem de uma abordagem de longo prazo; e,
g) O número insuficiente de tribunais e juízes especializados para a juventude.
88 – À luz do seu Comentário Geral No. 10 (2007) sobre os direitos da criança na justiça
juvenil, o Comitê apela ao Estado para ajustar o seu sistema de justiça juvenil plenamente em conformidade com a Convenção e outras normas pertinentes. Em particular, o
Comitê insta o Estado a promover alternativas à detenção, como a diversion, liberdade
condicional, mediação, aconselhamento ou serviço comunitário, sempre que possível,
e assegurar que a detenção é usada como um último recurso e pelo menor período de
tempo possível e que deve ser revista regularmente, com vista a ser retirada. O Comitê
recomenda ainda que o Estado-Parte:
a) de forma rápida e rigorosa todos os casos de morte de crianças em custódia e desenvolva uma estratégia para combater a violência de gangues nas prisões;
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b) Adote medidas rápidas, incluindo uma revisão de todos os casos atuais de detenção de
crianças, para permitir a sua libertação ou a aplicação de medida diversa da internação;
c) Adote medidas para resolver a superlotação em centros de detenção juvenil, inclusive
através de inspeções no local e auditorias, a fim de garantir que as condições estejam
em conformidade com as normas internacionais;
d) Garantir que as crianças não sejam detidas com adultos;
e) Acelere a tramitação de processos judiciais e cumpra estritamente os regulamentos
referentes ao período máximo de detenção pré-julgamento, assegurando, ao mesmo
tempo, a prestação de assistência jurídica qualificada e independente para crianças em
conflito com a lei, numa fase inicial do procedimento, inclusive antes do julgamento , e
em todo processo judicial;
f) Garanta que todos os casos, em especial no âmbito da Unidade de Saúde Experimental
em São Paulo, de institucionalização de crianças, estejam condicionados a restrições
rigorosas, aplicada a institucionalização como medida de último recurso, e sujeita a
revisão regular e transparente;
g) Implemente rapidamente as recomendações feitas pelo Grupo de Trabalho sobre
Detenção Arbitrária, relativas ao confinamento de toxicodependentes crianças (A/
HRC/27/48/Add.3, parágrafo 148 (d), (i).); e,
h) Aumente o número de tribunais especializados para a juventude, em suas instalações
e procedimentos com recursos humanos, técnicos e financeiros adequados, designe
juízes especializados para crianças, e garanta que esses juízes especializados recebam
educação e formação apropriados.

I – RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO FACULTATIVO
SOBRE PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO
89 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte, a fim de reforçar o cumprimento dos
direitos da criança, ratifique o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da
Criança sobre procedimentos de comunicação.
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J – RATIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS
90 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte, a fim de reforçar o cumprimento dos
direitos da criança, ratifique os instrumentos fundamentais de direitos humanos dos quais
ainda não seja parte, ou seja, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos
de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias e o Protocolo
Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
92 – O Comitê insta o Estado a cumprir as suas obrigações de comunicação ao abrigo
do Protocolo Facultativo relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia
Infantil, cujo relatório está atrasado, a partir de 27 de Fevereiro de 2006.

IV – IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
A – ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO
93 – O Comitê recomenda que o Estado-Parte tome todas as medidas apropriadas para
assegurar que as recomendações contidas nas presentes observações finais sejam plenamente implementadas. O Comitê recomenda também que o segundo a quarto relatórios periódicos combinados, as respostas escritas à lista de assuntos do Estado-parte
e as presentes observações finais estejam amplamente disponíveis nas línguas do país.

B – PRÓXIMO RELATÓRIO
94 – O Comitê convida o Estado-Parte a apresentar o seu quinto a sétimo relatórios
periódicos combinados até 23 de abril de 2021, e para incluir nele informações sobre as
presentes observações finais. O relatório deve estar em conformidade com as diretrizes
para relatórios específicas do tratado, harmonizadas pelo Comitê, aprovadas em 31 de
janeiro de 2014 (CRC/C/58 Rev.3) e não deve exceder 21.200 palavras (ver resolução da
Assembleia Geral 68/268, parágrafo 16) . No caso em que um relatório que exceda o
limite de palavras estabelecido é submetido, o Estado-Parte será solicitado a encurtar
o relatório de acordo com a citada resolução. Se o Estado-Parte não estiver em condi-
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ções de rever e reenviar o relatório, a consideração deste pelo órgão correspondente
ao tratado não pode ser garantida.
92 – O Comitê convida também o Estado-Parte a apresentar um documento base atualizado, não superior a 42.400 palavras, de acordo com os requisitos para o documento
base comum contidos nas diretrizes harmonizadas sobre os relatórios no âmbito dos
tratados internacionais de direitos humanos, incluindo diretrizes sobre um documento
base comum e documentos específicos do tratado (HRI / GEN / 2 / Rev.6, cap. I) e resolução da Assembleia Geral 68/268 (nº. 16).
Comitê dos Direitos da Criança da ONU
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBRA%2fCO%2f2-4&Lang=en
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V-VII Relatórios Periódicos
Combinados Apresentados
pelo Estado Brasileiro
para a implementação
da Convenção sobre os
Direitos da Criança
TRADUÇÃO LIVRE

Brasil 2021

Siglas
ASAJ

Área de Saúde do Adolescente e da Juventude

FUNABEM

Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor

CBIA

Centro Brasileiro da Infância e Adolescência

CFB

Constituição Federal Brasileira

ECA

Estatuto da Criança e do Adolescente

ENDICA

Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONANDA

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

SIPIA

Sistema de Informação para Criança e Adolescência

CDC

Comitê dos Direitos da Criança

CPA

Comitê de Participação dos Adolescentes

FONACRIAD

Fórum Nacional de Diretores Governamentais de Agências Executivas
para a Política de Fiscalização dos Direitos da Criança e do Adolescente

MMFDH

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

SINAS

Sistema de Avaliação e Monitoramento da Assistência Social
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Siglas
SDR

Subsídio diário recomendado

PRONAGER

Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda

SUAS

Sistema Unificado de Assistência Social

SEAS

Secretaria de Estado de Assistência Social

CRAS

Centros de Referência de Assistência Social

CREAS

Centros de Referência Especializados em Assistência Social

SINASE

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo

LDB

Lei de Diretrizes e Bases da Educação

SEDUC

Secretaria Estaduais de Educação

IFE

Instituto Federal de Educação

EMTI

Escola Secundária de Tempo Integral

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

PROINFÂNCIA

Programa de Apoio a Novas Instalações do Jardim de Infância

FNDE

Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional

PNAE

Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNDL

Programa do Livro e do Material Didático

PDDE

Programa de Dinheiro Direto na Escola

PNATE

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

PAR

Plano de Ações Articuladas (PAR)

FUNDEF

Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Valorização dos Professores
da Educação Básica

SUS

Sistema Único de Saúde

SINAN-NET

Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da
Saúde

CRIE

Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais

HIV/AIDS

Vírus da imunodeficiência humana/síndrome da deficiência imunológica adquirida

PNI

Programa Nacional de Imunizações
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Siglas
PICCN

Programa de Incentivo do Combate às Carências Nutricionais

PSF

Programação da Saúde da Família

PNIAM

Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno

PeNSE

Pesquisa Nacional de Saúde estudantil

DST

Doença sexualmente transmissível

MJSP

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SENAJUS

Secretaria Nacional de Justiça

CNJ

Conselho Nacional de Justiça

CNMP

Conselho Nacional do Ministério Público

PNEF

Plano Nacional de Enfrentamento a Feminicídio

PAICT

Plano de Ações Integradas para a Prevenção e o Combate à Tortura

WPGA

Aliança Global WePROTECT

SNA

Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento

ACAF

Autoridade Central Federal

SISNAD

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

UNODC

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

UNICEF

Fundo das Nações Unidas para a Infância

ONG

Organização não governamental

OEI

Organização dos Estados Ibero-Americanos

OIT

Organização Internacional do Trabalho

IPEC

Programa Internacional sobre a Eliminação do Trabalho-OIT

CLT

Consolidação das Leis do Trabalho

CNT

Conselho Nacional do Trabalho

CONAETI

Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil

PETI

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

FNPETI

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
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Siglas
MPT

Ministério Público do Trabalho

CONCPC

Conselho Nacional de Comandantes da Polícia Civil

CONDPC

Conselho Nacional de Comandantes de Política Científica

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH

Índice de Desenvolvimento Humano

PNAD

Pesquisa Nacional de Amostragem em Domicílios

PIB

Produto Interno Bruto

IPEA

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

GSF

Gasto Social Federal

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

INSS

Instituto Nacional de Seguridade Social

PBC

Provisão de Benefícios Continuados

FUNAI

Fundação Nacional do Índio

CBF

Confederação Brasileira de Futebol

INTRODUÇÃO
O Brasil, como Estado membro e partícipe da Convenção sobre os Direitos da Criança,
apresenta seu quinto a sétimo Relatórios Periódicos Combinados para a Implementação da
Convenção. Relatórios anteriores apresentados pelo Estado brasileiro fizeram referência
detalhada à aprovação da Constituição Federal Brasileira (CFB) de 1988 e da Lei n.8.069,
de 13 de julho de1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O ECA foi concebido quase ao mesmo tempo que a Convenção sobre os Direitos da
Criança, incorporando em seu conteúdo ao marco legal brasileiro desde o início do processo legislativo. O ECA é reconhecido há décadas como referência na legislação mundial
que visa garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes.
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O presente relatório descreve as ações do Estado brasileiro em matéria de promoção
e proteção dos direitos humanos das crianças, de acordo com as diretrizes específicas
do tratado, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º b, da Convenção sobre os Direitos da
Criança. Sua preparação aproveitou as informações de vários atores, coletadas nos três
níveis do governo.
Após sua conclusão, o relatório foi disponibilizado na página web do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) para consulta pública por 10 dias.
A consulta pública foi realizada por meio de uma pesquisa semiestruturada composta
por 8 perguntas de múltipla escolha (com respostas variando entre as categorias: “excelente”, “bom”, “regular”, “ruim” ou “insuficiente”), para saber a opinião dos cidadãos
sobre a abordagem do relatório e a adequação das informações disponíveis em cada
uma de suas seções.
Nenhuma das respostas recebidas marcou a opção “insuficiente”. De um total de 8
questões, apenas em uma delas (princípios gerais – artigos 2, 3, 6 e 12), referentes ao grau
de adequação das informações disponíveis, a opção “ruim” foi marcada por 16,7% dos
participantes. Todas as demais variaram entre “excelente”, “bom” ou “regular”. A maioria
das respostas assinalou a opção “regular”, seguida de “excelente” e “boa”.
Um campo aberto, destinado a observações gerais, foi preenchido com vários comentários, alguns deles discordando da definição que a idade de uma criança vai até aos 18
anos. Outros foram sobre saúde, educação e a necessidade de modalidades alternativas
que respondam a estes dois aspectos. Foram mencionados homeopatia, vacinas convencionais e seus efeitos colaterais, além de práticas educativas para o desenvolvimento
do pensamento criativo.
A consulta pública foi amplamente promovida em plataformas digitais oficiais e mídias
sociais do MMFDH e do Governo Federal. O escritório da ONU no Brasil e o Conselho
Nacional de Direitos Humanos (CNDH) também estiveram envolvidos para garantir que,
o maior número de cidadãos e instituições, opinassem.
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1. Medidas gerais de implementação (Arts. 4º,
42º e 44º, parágrafo 6 da Convenção)
1. O marco legal avançado do Brasil, no que se refere à proteção dos direitos das crianças
e adolescentes, é amplamente reconhecido como uma referência mundial. De acordo
com a CFB (Artigo 227), é dever da família, da sociedade e do Estado garantir a crianças
e adolescentes, com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação,
lazer, formação profissional, cultura, dignidade, respeito, liberdade, vida familiar e comunitária, além de mantê-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão
2. As disposições legais mais relevantes em conformidade com a Convenção e seus
Protocolos Opcionais estão listadas abaixo:
a. Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019 – Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas: estabelece dispositivos sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas (SISNAD) e as condições de atenção aos usuários ou dependentes para responder
à necessidade de financiamento de políticas para o combate às drogas.
b. Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019 – Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas: Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o Banco
Nacional de Pessoas Desaparecidas e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de1990 (ECA);
c. Lei nº 13.811, de 12 de março de 2019 – Proibição do casamento para menores de 16
anos: a Lei dá uma nova redação ao artigo 1.529 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), para suprimir as exceções legais ao casamento infantil;
d. Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019 – Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na
Adolescência: Acrescenta o Artigo 8º-A da Lei n. 8.609, de 13 de julho de 1990 (ECA), para
instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência;
e. Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017 – Retorno voluntário, perda de poder familiar, alojamento, hospedagem, guarda e adoção de crianças e adolescentes e direitos
trabalhistas aos adotantes: estabelece disposições sobre adoção e altera a Lei n. 8.069,
de 13 de julho de 1990 (ECA), da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo

156 CEDECA – RIO DE JANEIRO

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil);
f. Lei nº 13.441, de 8 de maio de 2017 – Prevê a infiltração de agentes policiais online: altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), com o objetivo de regulamentar a infiltração
de agentes policiais online para investigar crimes contra a dignidade sexual de crianças
e adolescentes;
g. Lei nº 13.438, de 26 de abril de 2017 – Protocolo que estabelece normas de avaliação de
risco para o desenvolvimento psíquico de crianças: altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de
1990 (ECA), para tornar obrigatória a implementação de normas para avaliação de riscos
para o desenvolvimento físico de crianças no Sistema Único de Saúde (SUS);
h. Lei nº 13.436, de 12 de abril de 2017 – Direito ao acompanhamento e orientação às mães
sobre o aleitamento materno: altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), para garantir o direito de acompanhamento e orientação às mães sobre o aleitamento materno;
i. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 – Sistema de garantia dos direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência: estabelece o sistema de garantia dos
direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e altera a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de1990 (ECA);
j. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Políticas públicas para a primeira infância: estabelece disposições sobre políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei n. 8.069,
de 13 de julho de 1990 (ECA), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662,
de 5 de junho de 2012;
k. Lei nº 13.106, de 17 de março de 2015 – Transforma em crime a venda, fornecimento,
serviço, administrar ou entregar bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes: altera a Lei
n. 8.609, de 13 de julho de 1990 (ECA), para definir como crime a venda, fornecimento,
serviço, administração ou entrega de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente; e
revoga o inciso I do Artigo 63º do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei de
Infrações Penais);
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l. Lei nº 13.046, de 1º de dezembro de 2014 – Treinar pessoal para reconhecer e denunciar
maus-tratos contra crianças e adolescentes: altera a Lei nº 8.609, de 13 de julho de 1990
(ECA), para obrigar as entidades a manter, em seus quadros, profissional treinado para
reconhecer e denunciar maus tratos a crianças e adolescentes;
m. Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014 – Direito da criança e do adolescente de serem
educados e cuidados sem o uso de punição física ou tratamento cruel ou degradante –
Altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de1990 (ECA), para estabelecer os direitos de crianças
e adolescentes a serem educados e atendidos sem o uso de punição física ou tratamento
cruel e degradante, alterando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996;
n. Lei nº 12.962, de 8 de abril de 2014 – Convívio da criança e do adolescente com pais
privados de liberdade: altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), para garantir a
convivência entre crianças ou adolescentes e seus pais privados de liberdade;
o. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 – Sistema Nacional de Serviços Socioeducativos
(SINASE): institui o Sistema Nacional de Serviços Socioeducativos (SINASE), que regulamenta o cumprimento de medidas socioeducativas destinadas ao adolescente que
pratica atos ilícitos;
p. Lei nº 12.425, de 9 de junho de 2011 – Obrigação de pagamento de pensão temporária
à criança e ao adolescente vítimas de violência pelo infrator separado da residência
comum: acrescenta parágrafo ao artigo 130 da Lei nº8.069, de 13 de julho de1990 (ECA),
para determinar pensão alimentícia temporária a ser fixada provisoriamente em favor
da criança ou do adolescente cujo infrator esteja separado da residência comum, por
ordem judicial;
q. Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009 – Melhoria do disposto sistemático para assegurar
o direito à interação familiar a cada criança e adolescente: estabelece dispositivo sobre
adoção; altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de1990 (ECA); Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
Brasileiro), e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; e estabelece outras disposições;
r. Lei nº 11.829, de 25 de novembro de 2008: Melhorar o combate à produção, venda e
distribuição de pornografia infantil. Altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA),
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para melhorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem
como transformar em crime a compra e posse desse material e de outras condutas
relacionadas à pedofilia online.
3. Resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) aprovadas, considerando o último relatório:
a. Resolução nº 215, de 22 de novembro de 2018 – Regulamenta os parâmetros e ações
de proteção dos direitos da criança e do adolescente no contexto de obras e empreendimentos de construção;
b. Resolução nº 214, de 22 de novembro de 2018 – Estabelece recomendações para os
Estados, Conselhos Municipais e Distritais dos Direitos da Criança e do Adolescente,
visando o aprimoramento da participação de crianças, adolescentes e outras representações de pessoas e comunidades tradicionais no controle social dos direitos das
crianças e dos adolescentes;
c. Resolução nº 213, de 20 de novembro de 2018 – Prevê estratégias de enfrentamento
da violência letal contra crianças e adolescentes;
d. Resolução nº 210, de 5 de junho de 2018 – Decide sobre os direitos das crianças, cujas
mães, adultas ou adolescentes, estejam privadas de liberdade;
e. Resolução nº 191, de 7 de junho de 2017 – Estabelece disposições sobre a participação
de adolescentes no Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
(CONANDA).
f. Resolução nº 187, de 23 de maio de 2017 – Aprova o documento: Diretrizes Técnicas
para educador social de rua em programas, projetos e serviços com crianças e adolescentes vivendo nas ruas;
g. Resolução nº 181, de 10 de novembro de 2016 – Define os parâmetros para interpretar
os direitos e adequar os serviços em relação ao atendimento de crianças e adolescentes
de população tradicional e comunidades no Brasil.
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h. Resolução nº 180, de 20 de outubro de 2016 – Estabelece disposições sobre igualdade
de direitos entre meninas e meninos nas políticas públicas de assistência, proteção e
defesa de crianças e adolescentes;
i. Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016 – Estabelece parâmetros e recomendações
para a introdução, implementação e monitoramento do Sistema de Informação para
Criança e Adolescência (SIPIA);
j. Resolução nº 177, de 11 de dezembro de 2015 – Regulamenta o direito da criança e do
adolescente de não serem submetidos à medicalização excessiva;
k. Resolução nº 163, de 13 de março de 2014 – Estabelece disposições sobre o abuso de
publicidade dirigida e de marketing comunicacional direcionados à criança e ao adolescente;
l. Resolução nº 162, de 28 de janeiro de 2014 – Aprova o Plano Nacional de Ação de
Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;
m. Resolução nº 160, de 18 de novembro de 2013 – Aprova o Plano Nacional de Assistência
Socioeducativa;
n. Resolução nº 139, de 17 de março de 2010 – Estabelece parâmetros para a introdução
e funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil;
o. Resolução nº 137, de 21 de janeiro de 2010 – Estabelece parâmetros para a introdução
e operação dos fundos nacionais, estaduais e municipais para os direitos de crianças e
adolescentes e estabelece outras disposições.

2. Definição da criança (Art. 1º)
4. No Brasil, nos termos do artigo 2º do ECA, as definições etárias a seguir se aplicam a
crianças e adolescentes: a) até 12 anos de idade incompleto – é considerada uma criança;
e b) entre 12 e 18 anos – um adolescente ou jovem.
5. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem atualmente cerca de 60 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, assim distribuídos por idade:
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•
•
•
•

0 a 4 anos: 14.730.311;
5 a 9 anos: 14.650.311;
10 a 14 anos: 14.805.478;
15 a 19 anos: 15.790.863.

6. Um total de 35,5 milhões são crianças (0 a 12 anos incompletos), representando 17% da
população, dos quais 50,9% são do sexo masculino e 49,1% do feminino. 83,5% vivem na
área urbana e 16,5% na área rural. Em relação à raça/cor, 49,8% são pardos, 42,4% brancos;
6,9% negros e 0,9% indígenas ou amarelos.
7. O Código Civil Brasileiro foi alterado em 2019 para proibir o casamento de crianças e
adolescentes menores de 16 anos, em qualquer situação. Para os que chegam a essa idade,
a exceção para casar precisa da expressa autorização de ambos os pais ou representantes
legais. (Código Civil – art. 1.520).
8. Não há dados oficiais consolidados disponíveis sobre o número de crianças casadas
no momento. As estimativas disponíveis foram coletadas por organizações da sociedade
civil e serviram de base para a mudança legislativa mencionada acima (Lei no.13.811/19).
9. Segundo estudo realizado pela organização não-governamental Promundo, publicado
em 2015, o Brasil, em números absolutos, é o quarto país com mais casamentos infantis
no globo. Três milhões de mulheres afirmam ter se casado antes dos 18 anos. Mais do que
isso, o estudo mostra que 877 mil mulheres brasileiras com 15 anos ou menos se casaram,
e que, atualmente, há cerca de 88 mil meninos e meninas (com idades entre 10 e 14 anos)
comprometidos em união consensual, civil e/ou religiosa no Brasil. Daí a necessidade
de uma proibição expressa para o casamento infantil pela legislação acima mencionada.
10. A legislação constitucional brasileira baseia-se em quatro princípios fundadores, entre
eles, a promoção do bem para todos, sem prejuízo de origem, raça, sexo, cor, idade ou
qualquer outra forma de discriminação (CFB, artigo 3º, IV). A CFB e o ECA proíbem notadamente qualquer forma de violência e discriminação contra crianças e adolescentes.
(CFB, Artigo 227º e ECA, Artigo 5º).
11. Decorrente deste arcabouço de amparo legal, a regra de proteção integral é guiada
por três preceitos orientadores gerais: (i) princípio da prioridade absoluta, (ii) princípio
do maior interesse da criança e (iii) princípio da descentralização assistencial.
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12. O princípio do maior interesse da criança influencia na prática todas as intervenções
estatais em relação a crianças e adolescentes, no judiciário (regulamentação de visitas,
estabelecimento de pensão alimentícia, danos morais, adoção, alojamento em famílias
substitutas, guarda compartilhada, pensão alimentícia de apoio à gravidez, relações
estatutárias, etc.), questões orçamentárias e políticas, entre muitas outras áreas. Esse
princípio permite que crianças e adolescentes não sejam vistos como objetos e atuem
como sujeitos de direitos, no centro das decisões.
13. O direito à vida e ao desenvolvimento pleno e saudável é um direito fundamental de
crianças e adolescentes no Brasil, estabelecido especificamente tanto na CFB, no ECA
quanto em outras instrumentos jurídicos que se dirigem a essa população.
14. Da mesma forma, a participação social e o protagonismo de crianças e adolescentes
são assegurados, como o direito à liberdade, conforme expresso pelo ECA no Artigo
16º, II, V e VI abaixo:
ECA – ARTIGO 16º O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
II – opinião e expressão;
V- participação na vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI – participação na vida política, de acordo com a lei.
15. Para prevenir a discriminação, o Brasil adota, além desta Lei e das sanções nela previstas, uma ação contínua dentro da sociedade. No contexto escolar, por exemplo, são
realizadas discussões em sala de aula e outros espaços coletivos. O assunto também é
abordado nos canais de comunicação, visando promover o direito de todas as pessoas ao
tratamento não discriminatório, independentemente do local de nascimento, situação
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor da pele, religião ou crença, deficiência, condições
de desenvolvimento pessoal ou aprendizagem, condições econômicas, ambiente social,
região ou local de residência ou outra condição que distingue pessoas, famílias ou comunidade em que vivem (ECA no Artigo 3º).
16. Como não existe pena de morte no Brasil, não há dúvida de que crianças e adolescentes não receberão essa sentença. Pelo contrário, segundo a Lei as crianças não são
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consideradas criminosamente responsáveis por seus atos. Os adolescentes, ao cometerem
delitos, são direcionados para cumprir medidas correcionais e socioeducativas, que visam
sua recuperação, sua capacitação profissional e sua reintegração social.
17. O Brasil está ciente da questão do suicídio e da automutilação em crianças e adolescentes e fomenta debates públicos, em conjunto com a sociedade civil, por meio
de campanhas promocionais nacionais e anuais, como: “Abrace a vida”, “Dê um like” e
“Setembro Amarelo”. As famílias são envolvidas no processo, na medida em que têm um
papel primordial em perceber os primeiros sinais de um possível comportamento suicida.
18. Nesse contexto, o governo federal aprovou recentemente a Política Nacional de
Prevenção à Automutilação e ao Suicídio, uma estratégia pública permanente destinada
a antecipar esses eventos e abordar fatores associados a eles (Lei nº 13.819/2019 e Decreto nº 10.225/2020). Entre outras medidas, a Política estabeleceu normas relacionadas
à notificação compulsória de violência autoinfligida, particularmente em casos com
crianças e adolescentes.
19. O Brasil ainda enfrenta o desafio de mortes prematuras e violentas entre crianças e
adolescentes. Elas surgem principalmente do envolvimento com o tráfico de drogas e
outras condutas criminosas.
20. Nesse aspecto, o homicídio tem sido a principal causa de morte do jovem do sexo
masculino, responsável por 55,6% destas entre aqueles de 15 a 19 anos. Em relação às
mulheres na mesma faixa etária, a taxa de óbitos por homicídio é consideravelmente
menor: 16,2% das mortes .
21. Com relação à mortalidade no primeiro ano de vida, dados oficiais nacionais de 2019
indicaram que 35.293 crianças perderam a vida em decorrência de múltiplas causas, tais
como: tuberculose, tétano, difteria, sarampo, acidentes de trânsito, etc.
22. Entre as idades de 1 a 19 anos, no mesmo período, foram registrados 29.913 óbitos.
23. Em 2020, os óbitos no primeiro ano de vida somaram 20.042 e nas demais faixas etárias
(entre 1 e 19 anos) foram 16.726 ocorrências.
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24. Em relação a crianças e adolescentes ouvidos em processos judiciais ou administrativos,
todos os procedimentos no Brasil, que envolvem menores de 18 anos são conduzidos sob
sigilo legal, de modo que não há divulgação desses dados (ECA no Artigo 143º e Código
de Processo Penal no artigo 189º, II e III).
25. Quanto ao desenvolvimento de políticas voltadas para crianças e adolescentes, vale
ressaltar que no Brasil existe o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CONANDA), os Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos das Crianças
e dos Adolescentes. Estas entidades colegiadas têm o papel de formular normas gerais
para políticas voltadas aos direitos deste grupo etário, de fiscalizar ações implementadas
e de considerar as diretrizes e linhas de atuação estabelecidas pelo ECA.
26. Dentro do CONANDA (Lei nº 8.242/1991), foi instituído o Comitê de Participação dos
Adolescentes (CPA) pela Resolução nº 197/2017, com o intuito de fortalecer a participação
dos adolescentes nas decisões que os afetam. Eles podem apresentar ao CONANDA
proposições para pautas, resoluções, campanhas sobre seus direitos e das crianças, assim
como temas para deliberação.
27. Um total de 47 adolescentes estão no CPA. Eles foram nomeados nos espaços de
participação dos adolescentes nos Conselhos Regionais dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes e provenientes de diversos grupos sociais, como forma de incluir toda a
diversidade regional e étnica do país. Essa é uma das formas pelas quais o Brasil garante
o protagonismo dos jovens nos procedimentos decisórios.

3. Direitos e liberdades civis (Arts. 7º, 8º e 13-17º)
28. No Brasil, o registro de nascimento é garantido a cada criança como um direito fundamental. A CFB assegura a gratuidade dos registros de nascimentos públicos (Artigo 5º,
LXXVI) e o registro civil regular foi estabelecido no ECA como uma das medidas protetivas
para crianças e adolescentes (Artigo 102º)
29. A nacionalidade brasileira é concedida a crianças e adolescentes nos seguintes casos
(CFB no Artigo 12º):
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a) nascidos no Brasil, mesmo para pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço
oficial de seu país;
b) nascidos no exterior, de pai brasileiro e/ou mãe brasileira, desde que qualquer um
deles esteja a serviço oficial da República Federativa do Brasil;
c) nascido no exterior de pai brasileiro e/ou mãe brasileira, desde que a criança tenha
sido registrada em embaixada/consulado brasileiros de modo formal ou venha residir na
República Federativa do Brasil e opte, em qualquer momento, após atingir a maioridade
legal, pela nacionalidade brasileira;
d) aqueles que, de acordo com a legislação, adquirirem a nacionalidade brasileira; para
os de países de língua portuguesa, é necessário que eles tenham vivido no Brasil por um
ano contínuo e tenham reputação moral;
e) estrangeiros de qualquer nacionalidade que tenham vivido na República Federativa
do Brasil por mais de 15 anos continuamente e não tenham condenação criminal, desde
que solicitem a nacionalidade brasileira.
30. No que se refere à preservação da privacidade, a legislação do país assegura às crianças e aos adolescentes a proteção da imagem, da intimidade e da honra da vida privada,
bem como em relação a diversas condutas que possam ser prejudiciais a eles (CFB no
Artigo 5º, X e ECA no Artigo 17º). Em outras palavras, as informações sobre crianças e
adolescentes são protegidas sob sigilo legal e recebem tratamento diferenciado devido
à condição peculiar de desenvolvimento deles.
31. Em julho de 2019, o Brasil aprovou a Lei nº 13.853/2019 (Lei Geral de Proteção de
Dados). Esta Lei estabeleceu que os dados sobre crianças só podem ser coletados sem
consentimento quando as informações forem essenciais para garantir a proteção delas
ou para entrar em contato com os pais ou responsáveis legais. O conteúdo deve ser
usado apenas uma vez e não pode ser armazenado, em nenhuma circunstância, e ser
encaminhado a terceiros sem autorização. Jogos e outras atividades online também
devem solicitar dados pessoais apenas quando estritamente necessários.
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32. A liberdade de pensamento, consciência e crença, bem como a liberdade de associação
e reunião pacífica, derivam da liberdade de expressão, assegurada a todos os brasileiros,
sem distinção (CFB no Artigo 5º).
33. Quanto ao acesso à informação, o último censo da educação básica, realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), computou que há:
∙ 62.478 instalações existentes em escolas, usadas como laboratórios de informática.
∙ 65.901 instalações existentes em escolas usadas como bibliotecas. Não há informações
sobre acessibilidade.
∙ 94.664 instalações existentes em escolas usadas como bibliotecas e/ou salas de leitura.
Não há informações sobre acessibilidade.
∙ 36.991 instalações existentes em escolas usadas como Sala de Recursos Multifuncionais
para Assistência à Educação Especializada (AEE)

4. Violência contra crianças (Arts. 19º;
24º, &3; 28º, &2; 34º; 37º a e; 39º)
34. Por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, foi decretada a ampliação e
reforço de Canais de denúncias de Violações dos Direitos Humanos, com foco especialmente na violência contra crianças e adolescentes. O Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH) implementou uma série de ações para a melhoria do
serviço. Por exemplo, as alterações nos protocolos do callcenter diminuindo o tempo de
espera dos reclamantes de 50 minutos para menos de um minuto. Atualmente, também
é possível receber assistência instantaneamente através da homepage “www.ouvidoria.
mdh.gov.br”, do aplicativo para smartphone “Human Rights Brazil” ou dos aplicativos
de mensagens Telegram e WhatsApp. Também foram assinados acordos de cooperação
com os Ministérios Públicos Estaduais com o objetivo de proporcionar a estes órgãos a
possibilidade de utilizar e acessar denúncias diretamente através do sistema.
35. Além disso, foi criada a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(ENDICA) a partir de uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNICEF) e com o Centro de Estudos Avançados do Governo e Administração
Pública da Universidade de Brasília. Com o objetivo de oferecer capacitação de qualidade
e acessível a todos aqueles que fazem parte do Sistema de Salvaguarda dos Direitos da
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Criança e do Adolescente, a ENDICA foi lançada em outubro de 2020 e já foram realizados dois cursos, com mais de 10 mil alunos matriculados. Muitos outros cursos já estão
em preparação para 2021, todos com 60 horas de treinamento e subvenção, emitindo
certificados. Ainda em 2021, será oferecido um curso de especialização e outro em nível
de mestrado.
36. Também foram lançados Fóruns Nacionais, com o objetivo de mobilizar, formar e estabelecer parcerias com atores dos Sistemas de Salvaguarda de Direitos, das cinco regiões
do Brasil, para ações locais de proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de
violência. Em 2020, os Fóruns Nacionais reuniram mais de 9.000 participantes e mais de
220 mil pessoas foram alcançadas através dos canais oficiais do MMFDH. Em 2020, foram
realizados três fóruns sobre os temas de exploração sexual online, letalidade juvenil e
drogas na infância e adolescência. Em 2021, serão realizados quatro Fóruns Nacionais, e
espera-se que cheguem a milhares de pessoas. Todos os eventos resultarão em livros
digitais, compreendendo as palestras e as melhores práticas apresentadas nos encontros,
e em relatórios com contribuições de especialistas em políticas públicas.
37. Vale ressaltar o incentivo à criação de estabelecimentos que englobam, em um único
espaço, programas, serviços que prestam proteção e assistência integral às crianças e
adolescentes vítimas e testemunhas de violência, por meio de equipes especializadas
multidisciplinares. Estas instalações são conhecidas como Centros Integrados de Atendimento a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Os Centros
Integrados deverão, entre outros serviços, prestar atenção psicossocial. A iniciativa
reunirá diversos atores, como Conselhos de Direitos, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Secretarias Estaduais de Saúde, Educação, Previdência, Segurança
Pública, entre outros.
38. Outra iniciativa de destaque é o Programa Criança Segura, realizado em parceria com
a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). O Programa tem como objetivo
formar profissionais do Sistema de Salvaguarda de Direitos em temas como “Proteção
intersetorial e interdisciplinar de crianças e adolescentes vítimas de violência”, “Violência
sexual” e “Programas de Assistência e Proteção”, por meio de oficinas, cursos e encontros.
O objetivo final do Programa é formar profissionais que atuam em programas/projetos
que promovam a participação social e a liderança de crianças e adolescentes.
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39. O Artigo 19º da Convenção estabeleceu que todos os níveis do País deveriam adotar
medidas de proteção para a criança contra todos os tipos de violência física ou mental,
incluindo abuso sexual, “desde que a criança esteja sob a custódia dos pais, representante
legal ou qualquer outra pessoa responsável por ela”. Há também uma preocupação fundamental com a família, como célula básica da sociedade, seja ela biológica ou adquirida,
uma vez que as relações familiares têm influência direta sobre o cuidado das crianças.
Um ambiente doméstico saudável favorece o monitoramento adequado da rotina dos
filhos/as e previne a ocorrência de tratamento abusivo, seja físico, mental ou sexual.
40. Nesse sentido, destaca-se que a Estratégia Nacional de Fortalecimento da Relação
Familiar prevê, como diretrizes, “o reconhecimento e o apoio aos papéis realizados pela
família na formação, cuidado e proteção das crianças, adolescentes e jovens” (Decreto
nº 10.570/2020, Artigo 4º II a) e, além disso, “a promoção de uma cultura de valorização
das infância e adolescência, em seus estágios especiais no desenvolvimento pessoal, o
reconhecimento e apoio aos papéis dos pais ou tutores legais, no que diz respeito às
necessidades e direitos da criança e do adolescente, para fortalecer o papel parental e
a centralidade da família” (Artigo 4º VI). Tendo em vista a implementação de políticas
públicas eficientes nesse domínio, deve-se ressaltar o importante papel que os pais e
responsáveis legais desempenham no desenvolvimento adequado de crianças e adolescentes, impactando positivamente eles para a vida adulta.
41. O Parágrafo 3º do Artigo 24º da Convenção estabelece a adoção, pelos Estados signatários, de “todas as medidas eficientes e adequadas com vistas à abolição das práticas
tradicionalmente prejudiciais à saúde das crianças”. Infelizmente, no que diz respeito à
proibição legal de casamentos infantis, relatórios internacionais indicam taxas consideráveis
dessa prática em todo o mundo. O UNICEF estima que mais 10 milhões de matrimônios
infantis ocorrerão até o final da década atual, em parte devido à pandemia Covid-19.
42. No Brasil, a Lei nº 13.811, também de 2019, eleva a idade mínima do casamento civil,
proibindo-o para menores de 16 anos, embora essa prática ainda ocorra, especialmente
em contextos de vulnerabilidade. Além disso, o Poder Executivo tem promovido fortemente a conscientização sobre o combate à gravidez na adolescência, desde o início da
atual gestão. Como resultado desses esforços, uma Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019
instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que ocorre na
semana de 1º de fevereiro de cada ano. Em 2020, a campanha promocional “Tudo tem
seu tempo adequado” inovou ao oferecer mais informações científicas, inclusive sobre
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afetividade, envolvendo a família e ajudando os jovens a refletir sobre seu projeto profissional e de futuro.
43. Com o surgimento da pandemia do Covid-19, as denúncias de violação contra crianças
e adolescentes aumentaram, tanto nos canais de atendimento ao cidadão (nas linhas
diretas “Ligue 100” e “Ligue 180”) quanto por meio de ações conjuntas perante órgãos
investigativos e judiciais, como a Polícia Federal, que iniciou operações contra a exploração sexual infantil e redes que promovam a pedofilia.
44. No que se refere à violência contra as meninas, a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
busca abordar esta questão de forma integral. Por isso, seu texto considera a implementação de atividades socioeducativas como instrumentos de combate à violência
doméstica e familiar. Tais regulamentos são encontrados especificamente no Artigo 8º,
inciso V, bem como no Artigo 35º, inciso IV, abaixo:
Artigo 8º
(...)
V- a promoção e execução de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica
e familiar contra a mulher, voltadas para a escola pública e sociedade em geral, e a difusão
desta Lei e os mecanismos de proteção dos direitos humanos da mulher;
Artigo 35º
O Governo Federal, o Distrito Federal, os estados e os municípios podem criar e promover, dentro de suas respectivas competências:
(...)

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 169

4 – Programas e campanhas contra a
violência doméstica e familiar;
45. Com a Lei Maria da Penha como elemento norteador, diversas medidas têm sido
tomadas pelo Estado brasileiro visando a prevenção da violência contra adolescentes
e meninas.
46. Um livreto chamado “Enfrentando a violência online contra adolescentes no contexto
da pandemia do Covid-19”, publicado em agosto de 2020, teve como objetivo conscientizar mulheres e meninas adolescentes sobre a violência online, incluindo orientações
para a prevenção da violência em meios digitais, como homepages, aplicativos e redes
sociais. Esta cartilha foi editada como uma resposta às medidas de isolamento social
para controlar a crise de saúde causada pelo Covid-19.
47. O objetivo deste livreto é servir como uma ferramenta de prevenção da violência
online contra mulheres e meninas adolescentes no contexto pandemia, considerando
que especialmente durante a quarentena o ambiente virtual torna-se o principal espaço
de interação e comunicação social e que meninas e adolescentes são particularmente
vulneráveis ao abuso, exploração e violência virtual.
48. O livreto traz informações sobre o tema da violência online, sua definição, tipos e
formas de prevenção. Ele também lista sites onde é possível encontrar mais informações
sobre o assunto, buscando orientar adolescentes e meninas para a navegação mais segura
possível na internet. Um dos capítulos do folheto contém orientação passo a passo para
meninas que, durante a leitura, podem se identificar como alvos de violência no ambiente
digital, a fim de que aprendam a procurar ajuda.
49. Outra cartilha chamada “Família Protetora” funciona como um guia para que os pais
e responsáveis legais possam identificar o risco de abuso sexual, exploração infantil e
pedofilia. Além disso, a campanha “Surfing Safely” alerta aos pais sobre o conteúdo
tecnológico recebido pelas crianças.
50. Em 2022, o Brasil sediará a Cúpula da Aliança Global WePROTECT (WPGA). Como
resultado da fusão entre a “Aliança Global contra o Abuso Sexual Infantil Online”, fundada em 2012, o Comissariado Europeu de Assuntos Internos e o Procurador Geral dos
EUA, e o “WePROTECT”, fundada em 2014 pelo então primeiro-ministro do Reino Unido,
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a WPGA foi criada em 2016 com o objetivo de construir uma voz forte a nível mundial
contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes online. Em 2020, a WPGA
tornou-se uma instituição independente sem fins lucrativos, financiada por fundações
filantrópicas privadas. Atualmente, 98 governos, 45 empresas do setor privado, 46 organizações da sociedade civil e 9 instituições internacionais são membros da WPGA.
51. Em coordenação com o Governo Federal brasileiro, a próxima Cúpula Global do WPGA
acontecerá no Brasil, na cidade de Brasília, Distrito Federal, nos dias 09 e 10 de março de
2022. A Cúpula Global fortalecerá as redes que sustentam a Aliança. O objetivo específico do Encontro é oferecer uma oportunidade única aos membros da Aliança Global
WePROTECT de se reunirem e compartilharem aprendizados e boas práticas, assim como
chegar a um acordo sobre soluções colaborativas, reafirmando compromissos para agir.
52. A Cúpula tem na programação sessões plenárias e sessões temáticas adicionais simultâneas. O evento será realizado presencialmente, dependendo das condições sanitárias
decorrentes da pandemia global, e durará dois dias. Os participantes que não estiverem
aptos a participar localmente podem fazê-lo virtualmente. A Cúpula reunirá representantes de alto nível de todos os membros da Aliança, incluindo governos, setor privado,
organizações da sociedade civil, entidades regionais e agências das Nações Unidas.
53. Também a promoção da campanha de #girlsforgirls visa construir solidariedade entre
adolescentes e meninas no ambiente virtual, para que elas cuidem umas das outras e
não atuem como agentes de violência online entre si.
54. O Poder Executivo firmou uma parceria com o Poder Judiciário do Distrito Federal
para promover o projeto denominado “Maria da Penha vai à escola: educar para prevenir
e inibir a violência contra a mulher”. O principal objetivo deste projeto é capacitar e
conscientizar os profissionais da educação sobre a violência doméstica e familiar contra
a mulher.
55. A escola é o espaço mais comum de interação comunitária para meninas e adolescentes. Trata-se, portanto, de um ambiente adequado para que as ações de prevenção
ocorram, bem como para a sensibilização dos funcionários da escola sobre as situações
de violência doméstica e familiar vivenciadas pelas alunas. Formar profissionais da educação sobre o assunto e conscientizar toda a comunidade escolar é de suma importância.
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56. Como parte do “Projeto Maria da Penha vai à escola”, uma série de palestras e cursos
com conselheiros e orientadores, administradores, equipe de apoio e coordenadores
educacionais têm sido realizada para aumentar a compreensão e proporcionar treinamento sobre violência doméstica e familiar, meios de recorrer à rede local de proteção,
promoção dos direitos da mulher, etc.
57. Este projeto também tem o propósito de suscitar a percepção e capacitar professores
de todas as séries sobre direitos da mulher e violência doméstica e familiar, para que
se tornem agentes de promoção da Lei Maria da Penha nas escolas. Ele inclui também
discussões voltadas para habilitar os professores sobre a possível identificação destes
casos nas suas salas de aula e a importância de promover debates com alunos, meninos e
meninas, sobre direitos das mulheres, violência doméstica e familiar e relações saudáveis.
58. O Plano Nacional de Combate ao Feminicídio (PNEF) poderá ser publicado na metade
do primeiro semestre de 2021. Seu objetivo é combater o feminicídio, implementando
políticas públicas integradas e estruturadas em todo o território nacional. O projeto será
uma importante melhoria para a proteção de adolescentes e meninas na prevenção da
violência doméstica.
59. O PNEF baseia-se no fato de que a violência contra a mulher e o feminicídio têm
múltiplas dimensões e aspectos, diretamente relacionados à condição do sexo feminino.
Estas práticas devem ser consideradas violações dos direitos humanos das mulheres.
Portanto, as medidas de prevenção e o combate a essas violações exigem ações amplas
e estruturais em vários setores.
60. Este Plano possui cinco eixos, cada um com ações específicas para atingir seus
objetivos: coordenação; prevenção; dados e informações; luta contra o feminicídio; e
proteção de direitos e assistência.
61. Inúmeras ações organizadas em cada um dos eixos do PNEF causarão impacto direto
na proteção de adolescentes e meninas, especialmente no eixo de prevenção. Os esforços de prevenção incluem atividades programadas em áreas rurais e escolas, campanhas
nacionais, capacitação de profissionais e promoção de material informativo.
62. A Casa da Mulher Brasileira , outra instituição pública, presta assistência às crianças
que acompanham suas mães. Além de garantir o bem-estar destas nas instalações da
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Casa, esse serviço também atua na identificação de sinais de violência e vulnerabilidade
em crianças e está atento à responsabilidade de encaminhar esses casos aos serviços
de proteção prestados pelo ECA. Se necessário, o encaminhamento também pode ser
feito para instituições de assistência social mais próximas.
63. O Brasil dispõe de importantes sistemas de informação sobre crianças e adolescentes,
como o painel de reclamações da Ouvidoria Nacional do MMFDH – “Ligue 100”; o Sistema
de Avaliação e Monitoramento da Assistência Social (SINAS); o Sistema de Informação
de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (SINAN-Net) e o Sistema Nacional
de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
64. Essas bases de dados indicaram que, em 2019, foram feitas 86.837 denúncias de
violência contra crianças e adolescentes, como se segue: 38% estavam relacionadas à
negligência; 23% à violência psicológica; 21% à violência física; 11% à violência sexual; 3%
à violência institucional; 3% à exploração do trabalho; e 1% outros pontos.
65. O Estado oferece aos cidadãos acesso público aos canais para denúncias de violações
de direitos humanos, em especial o “Ligue 100” e “Ligue 180”, além de canais de atendimento online e outros canais diretos.
66. Como exemplo, em 2019, o “Ligue 100” registrou 17 mil ocorrências de violência contra crianças e adolescentes. Operando 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e
feriados, este serviço recebe, examina e encaminha relatórios de violações de direitos
humanos aos órgãos competentes. Realiza, assim, um papel fundamental na verificação
de denúncias de violação dos direitos dos menores de idade.
67. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) coordena operações de combate
ao abuso e exploração sexual infantil na internet. Até o momento, sete operações denominadas “Luz na Infância” foram realizadas no país, com participação da Polícia Civil
em diversos estados. Estas operações também se beneficiam da cooperação técnica
com outros países, como Argentina, Estados Unidos, Panamá e Paraguai e resultaram na
prisão de mais de 700 pessoas e no cumprimento de mais de mil e quinhentos mandados
de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais.
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5. Ambiente familiar e cuidados alternativos (Arts.
5º; 9º -11º; 18º &1- 2; 20º; 21º; 25º e; 27º &4)
68. O Brasil possui um sólido sistema de proteção para crianças e adolescentes e suas
famílias, separado dos cuidados parentais. No que diz respeito ao apoio familiar, a Política
de Assistência Social oferece diversos serviços, programas e projetos, como os Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS), que trabalham para prevenir violações de
direitos e fortalecer os vínculos familiares.
69. De acordo com o relatório Censo SUAS (Censo do Sistema Único de Assistência Social,
2019), os serviços de proteção às famílias e aos indivíduos abrangeram 100% do território
nacional. Os CREAS, que prestaram assistência a crianças vítimas de violência, à família
ou a indivíduos supostamente violando os direitos de crianças e adolescentes, com uma
cobertura atual de 96,4% em cidades incluindo mais de 20 mil habitantes.
70. Em relação às instituições de acolhimento (abrigos), existem 2.801 Unidades da seguinte forma: 2.000 de Abrigos Institucionais; 79 para Acolhimento de famílias: 79 e 42
outros modalidades.
71. No que diz respeito ao alojamento familiar, a Política de Assistência Social oferece
333 serviços para tal, com 1.625 famílias abrigadas.
72. Em relação ao número de crianças separadas de seus pais em decorrência de ordens
judiciais, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do CNJ, foram
ajuizadas 30.964 ações de suspensão do pátrio poder no ano de 2020.
73. O Brasil possui 4.766 instituições, das quais 24,4% correspondem ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (temporária). Essas instituições estão presentes em
todo o país da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Região Centro-Oeste: 388;
Nordeste: 627;
Norte: 281;
Sudeste: 1.910;
Sul: 1.100.
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74. De acordo com a Resolução 1 do CONANDA/CNAS, os serviços de acolhimento
institucional podem abrigar até 20 crianças e adolescentes, enquanto no serviço de
acolhimento familiar, cada família pode acolher apenas uma criança/adolescente, exceto
em grupos de irmãos.
75. O número de crianças e adolescentes residentes em instituições de lares temporários
no Brasil em março de 2021 é de 30.964, assim distribuído:
•
•
•
•
•

Região Centro-Oeste: 2.561;
Nordeste: 4.312;
Norte: 1.784;
Sudeste: 14.647;
Sul: 7.317.

76. O ECA determina que a permanência de crianças e adolescentes em um programa
de acolhimento institucional não será superior a 18 meses, exceto por necessidade
comprovada e que atenda a interesses superiores, devidamente fundamentados pela
autoridade judiciária .
77. No entanto, de janeiro de 2020 a março de 2021, a duração da acomodação de cerca
de 10% das crianças e adolescentes abrigados ultrapassou os 18 meses, conforme detalhado abaixo:
•
•
•
•
•

Até 6 meses: 9.938;
De 6 meses a 1 ano: 4.780;
De 1 a 2 anos: 7.103;
De 2 a 3 anos: 3.285;
Mais de 3 anos: 6.298.

78. Para acelerar os processos de adoção e preparar famílias acolhedoras, há um entendimento conjunto com o Congresso Nacional, o CNJ e a sociedade civil, a fim de evitar
a institucionalização da criança.
79. De acordo com a legislação brasileira, cada criança ou adolescente alocado em programa familiar ou instituição deve ter sua situação reavaliada a cada 3 meses, no máximo.
Com isso, a autoridade judiciária competente toma decisão fundamentada, baseada em
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relatório produzido por uma equipe interseccional ou multidisciplinar, sobre a possibilidade de reintegração familiar, acomodação em família acolhedor ou em qualquer um
dos arranjos previstos no artigo 28º do ECA. De 2020 a março de 2021, 10.632 crianças e
adolescentes foram reintegrados.
80. De 2014 a março de 2019 foram registradas 5.546 adoções de crianças e adolescentes,
da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•

Até 3 anos: 1.514;
De 3 a 6 anos: 1.584;
De 6 a 9 anos: 1.015;
De 9 a 12 anos: 725;
De 12 a 15 anos: 485;
A partir de 15 anos em: 215.

81. Muitos programas e ações do Governo Federal centram-se na orientação dos pais e
tutores legais para a proteção de crianças. Como exemplo, o “Programa Criança Feliz”
tem uma ênfase especial na primeira infância.
82. Além desse, há o projeto “Famílias Fortes”, através do qual são ensinadas técnicas parentais aos pais e tutores legais de crianças dos 10 aos 14 anos de idade e está atualmente
em implantação em diversos estados do país. O “Programa de Equilíbrio Trabalho-Família”
objetiva incentivar equilibrar o cuidado dos pais entre suas atividades profissionais e a
corresponsabilidade em casa.
83. Em relação às adoções internacionais, os procedimentos legais regulamentados pela
CFB e pelo ECA foram descritos no primeiro relatório apresentado à Comissão. A adoção
entre países é uma medida excepcional no Brasil e só deve ser recorrida após esgotar
todas as tentativas no país.
84. O Brasil ratificou a Convenção de Haia de 1993 (relativa à proteção das crianças e à
cooperação em matéria de adoção internacional) por meio do Decreto 3.087/99.
85. A Autoridade Central Federal (ACAF) foi criada para supervisionar as adoções entre
países, receber e transmitir pedidos de cooperação internacional e cumprir todos os
deveres impostos às Autoridades Centrais incluídas no tratado. As atribuições da ACAF
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compreendem o cumprimento dos procedimentos administrativos relativos à cooperação
jurídica internacional e ao cumprimento da Convenção de Haia de 1993, participando do
processo de credenciamento de organizações estrangeiras para adoção internacionais,
bem como o recebimento e transmissão de pedidos para tal. O procedimento segue
as decisões do Conselho de Autoridades Centrais brasileiras, órgão colegiado presidido
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e composto por 27 Autoridades Centrais
Estaduais para Adoção Internacional e outros representantes governamentais.
86. O Brasil tem regulamentado as adoções internacionais e a atuação de organizações
estrangeiras e nacionais que atuam neste campo (Decretos 5.491/05 e 5.947/06). Essas
organizações sem fins lucrativos são responsáveis pelo envio às autoridades brasileiras
relatórios de pós-adoção, conforme estabelecido pela legislação brasileira e pelos certificados de cidadania estrangeira concedidos às crianças brasileiras adotadas, a fim de
garantir a proteção integral destas dentro da jurisdição e das leis do país de sua nova
residência. As instituições devem também apresentar relatórios anuais de suas atividades, detalhando o número de adoções realizadas, custos envolvidos e contribuições
para projetos sociais.
87. Em 2019, o Conselho de Autoridades Centrais do Brasil regulamentou o Artigo 48º
do ECA, que prevê às crianças adotadas o direito de acessar seu arquivo de adoção, se
disponível, mediante apresentação de solicitação gratuita e eletrônica à ACAF. Até a redação deste relatório (março de 2021), cerca de 120 solicitações já tinham sido recebidas
e mais de 40% dessas solicitações respondidas positivamente.
88. O gráfico a seguir ilustra o número de adoções internacionais de crianças e adolescentes que residiam no Brasil por cidadãos de outros Estados Partícipes na Convenção
de Haia de 1993, ao longo dos anos:
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Adoções Internacionais no Brasil, de 2001 a 2013
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89. Quanto ao translado ilícito e ao não retorno de crianças ao exterior, a Autoridade
Central Brasileira (ACAF), inserida no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é, simultaneamente, responsável pelos temas de Adoções e Sequestro Internacionais de Crianças.
A Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de
Crianças foi promulgada pelo Decreto 3.413/00.
90. Em casos de sequestro de crianças, a ACAF trabalha em parceria com a Advocacia
Geral da União, que supervisiona a representação judicial da ACAF para a aplicação e
execução da Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças no Brasil. Além disso, foi estabelecida cooperação com a Polícia Federal
brasileira, que empenha esforços para localizar crianças trazidas ao Brasil, que não têm
seus endereços confirmados pelos países demandantes. Essas atividades também podem
envolver a participação do Ministério das Relações Exteriores, consulados brasileiros,
Autoridade Central do país estrangeiro em causa, juízes federais e assistentes técnicos
da República Federativa do Brasil e de seus Tribunais de Justiça.
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91. O Ministério Público brasileiro pode participar deste processo, a seu critério, mediante apresentação de denúncias nos casos em que haja indícios de crime ou situação
de vulnerabilidade relacionada à criança enquanto ela estiver no território brasileiro. A
autoridade judiciária encarregada de decidir sobre o caso de sequestro pode emitir uma
medida provisória de proteção em nome da criança sob sua jurisdição.
92. O gráfico a seguir ilustra o número de casos internacionais de sequestro de crianças
recebidos e transmitidos pela Autoridade Central brasileira desde 2014:

Número de casos internationais de sequestro de criança recebidos
e transmitidos pela Autoridade Central Federal desde 2014
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6. Deficiência, saúde básica e bem-estar (Arts.
6º; 18º & 3; 23º; 24º; 26º; 27º & 1-3 e; 33º)
93. O Brasil, em cumprimento de seu dever de proteger a vida e a saúde de crianças e
adolescentes, a fim de prevenir doenças transmissíveis, fornece, dentro de seu Programa
Nacional de Imunizações (PNI), um calendário de vacinação para eles/as. Assim, o governo oferece contínua e gratuitamente, vacinas contra doenças graves, como: sarampo,
meningite, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, hepatite B, rotavírus,
pneumonia, otite, febre amarela, caxumba, rubéola, varicela e HPV.
94. Em 2019 a Medida Provisória nº 894 instituiu pensão especial para crianças com
Síndrome Congênita do Zika, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de
2019, no Benefício de Prestação Continuada (BPC).
95. O Brasil também presta contínua e gratuitamente, assistência à saúde para gestantes
e não nascidos, incluindo exames médicos, pré-natal, assistência pós-natal, assistência
médica especializada sempre que necessário, fornecimento de vitaminas e suplementos
alimentares, assim como orientação sobre aleitamento materno, nutrição e desenvolvimento infantil.
96. Às mães trabalhadoras é garantido o direito uma licença maternidade remunerada de,
no mínimo, 120 dias. Aos pais a licença é de 5 dias. Ambas dispensas buscam oferecer aos
recém-nascidos toda a assistência e cuidado essenciais em seus primeiros dias de vida,
possibilitando o desenvolvimento de um vínculo entre os pais e seu filho recém-nascido,
essencial para o desenvolvimento da criança.
97. Os serviços de atenção primária à saúde ao recém-nascido incluem uma gama de
exames médicos, para diagnóstico precoce de doenças metabólicas, possibilitando
intervenções terapêuticas que possam ser determinantes à saúde e à qualidade de vida
das crianças e de seus familiares, se iniciadas precocemente.
98. Os mesmos serviços de saúde oferecidos às crianças são disponibilizados aos adolescentes, dentro do SUS – Sistema Único de Saúde – consultas médicas, exames e orientação sobre saúde reprodutiva e planejamento familiar, inclusive com o fornecimento
de contraceptivos gratuitos.
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99. Deve-se notar que, no Brasil, a relação sexual com menores de 14 anos é considerada
crime (Código Penal no Art. 217ºA).
100. Em 2019 o Brasil registrou 419.255 bebês nascidos de crianças e mães adolescentes,
fato que revela a extensão da questão da gravidez nessas faixas etárias, que se torna um
problema de saúde social, econômica e pública. A incidência de casos é maior na Região
Nordeste do país, onde foram registrados 143.568 casos.
101. Nesse sentido, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas
e educativas que possam contribuir para a diminuição da gestação na adolescência, o
governo instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência (ECA
no Art.8ºa), engajando tanto o poder público quanto a sociedade civil nessa matéria.
102. Anualmente, o Brasil realiza a Pesquisa Nacional de Saúde do Estudante (PeNSE),
voltada para estudantes da educação secundária, em escolas do ensino básico e médio.
De acordo com os resultados da pesquisa em 2019, 12,2% dos estudantes recenseados já
realizavam algum tipo de atividade profissional; 60% afirmaram assistir mais de duas horas
de TV diariamente; 18,3% dos estudantes do sexo masculino consideravam-se gordos ou
muito gordos e 25,6% deles relataram desejo de perder peso. Entre as meninas, 21,8%
delas julgavam-se gordas ou muito gordas, e 30,3% delas manifestaram desejo de perder
peso. Por fim, 7,4% dos alunos relataram se sentir humilhados pelo bullying, na maior
parte do tempo ou mesmo sempre, nos 30 dias anteriores à pesquisa.
103. Quanto a substâncias como cigarros e álcool, a pesquisa revelou que 18,4% dos estudantes disseram que já haviam experimentado cigarros, 55,5% deles bebidas alcoólicas
e 23,8% tinham bebido álcool nos 30 dias que antecederam à pesquisa.
104. As famílias brasileiras com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica recebem benefícios previdenciários de transferências de renda como:
Bolsa Família e o BPC, cujo objetivo é garantir o mínimo necessário para a subsistência
dessas.
105. Ao mesmo tempo, são oferecidos a estas famílias serviços básicos e especiais de
proteção social, voltados ao fortalecimento e empoderamento delas, para que possam
superar eventuais dificuldades e usufruir de seus direitos sociais, ajudando a manter
vivos os laços familiares. Dessa forma, as comunidades também são fortalecidas e as
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pessoas incentivadas a se mobilizar. Além disso, também são disponibilizados benefícios
e abrigos, garantindo a sobrevivência em tempos críticos.
106. O Brasil garante a assistência integral à saúde de crianças e adolescentes com deficiências por meio do SUS, assegurando acesso universal e igualitário aos serviços de
promoção, proteção e recuperação da saúde.
107. Nesse sentido, o ECA garante que crianças e adolescentes com deficiências tenham
suas necessidades gerais de saúde atendidas, bem como suas necessidades específicas de
habilitação e reabilitação, assegurando, também, serviços educacionais especializados,
preferencialmente dentro de escolas regulares, sem discriminação ou segregação (ECA
nos Arts. 11º e 54º).
108. Da mesma forma, o trabalho protegido é salvaguardado ao adolescente com deficiência acima de 14 anos de idade (ECA no Art. 66º) como aprendiz, conforme Art. 7º,
inciso XXXIII, da CFB.
109. A legislação brasileira também prevê a implementação de campanhas de incentivo
à tutela temporária de crianças e adolescentes, separados de suas famílias, e a adoção,
especificamente inter-racial, de crianças mais velhas ou adolescentes, e aquelas com
necessidades especiais de saúde ou deficiências (ECA no Art. 87º VII).
110. Informações sobre o número e percentual de crianças com deficiências, conforme
descrito no parágrafo 1º, artigo 23º da Convenção, e de acordo com os tipos de deficiência, estão disponíveis da seguinte forma:

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

0,7%

1,8%

2,9%

Deficiência auditiva

1,1%

2,2%

3,1%

Incapacidade motora

1,8%

1,3%

1,4%

Deficiência mental/intelectual

2,3%

4,9%

6,8%

Deficiência visual
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111. O número de crianças com deficiências e menos de 14 anos frequentando escolas
regulares ou especiais, foram 789.466 no ensino regular e 54.660 inscritas em estabelecimentos exclusivamente especiais.

7. Atividades de educação, lazer e cultura (Arts. 28-31º)
112. No Brasil, o direito à educação é reconhecido por lei. A CFB estabelece que é um
direito de todos, um dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento
da pessoa e sua formação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho
(CFB, Art. 205º).
113. Crianças e adolescentes têm ensino fundamental assegurado, dividido em três níveis:
pré-escola, ensino fundamental e médio. Pais e tutores legais são responsáveis pela
matrícula de crianças e adolescentes nessas instituições escolares a partir dos 4 anos de
idade (ECA no Art. 55º e Lei nº 9.393/1996 no Art. 30º)
114. Ainda sobre o contexto educacional, o Brasil oferece alimentação aos estudantes que
frequentam escolas públicas, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), que também oferece educação alimentar e nutricional a alunos de todos os
níveis da educação básica pública, conforme detalhado mais adiante.
115. O governo federal transfere recursos suplementares aos estados, municípios e escolas
federais, em dez parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para cobrir 200 dias letivos,
de acordo com o número de alunos matriculados em cada rede de ensino. Vale ressaltar
que 30% dos recursos transferidos pelo PNAE devem ser investidos na compra direta de
produtos de fazendas familiares. Essa é uma forma de impulsionar o desenvolvimento
econômico e sustentável das comunidades (Lei nº 11.947/2009).
116. Deve-se notar que, nas comunidades indígenas, há a preocupação de oferecer alimentos coerentes com seus hábitos alimentares; portanto, ações específicas do PNAE
são desenvolvidas para esse público.
117. O Brasil vem investindo no desenvolvimento de políticas e iniciativas voltadas para a
primeira infância, que atinge cerca de 3 milhões de brasileiros. O Programa Criança Feliz
constitui uma importante ferramenta para que famílias com crianças menores de seis
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anos ofereçam aos filhos meios de promover seu desenvolvimento integral, considerando
sua parentela e o contexto de suas vidas.
118. Este programa intersetorial foi introduzido pela Lei nº13.257/2016, regulamentada
pelo Decreto nº 9.579/2018. Atende gestantes; crianças menores de três anos e suas
famílias, quando são beneficiárias do programa Bolsa Família; crianças menores de seis
anos e suas famílias quando beneficiárias do BPC; e crianças menores de seis anos que
estão separadas de suas famílias devido a medidas protetivas previstas no ECA.
119. Em 2019, o programa realizou mais de 23 milhões de visitas, divulgando informações
em mais de 2.700 cidades brasileiras. É o maior programa mundial de visitas domiciliares
voltado para a primeira infância. Em tão pouco tempo, apoiou mais de 800 mil crianças
e gestantes. Com uma rede composta por mais de 22 mil profissionais, o programa foi
reconhecido pelo “Wise Awards” como uma das iniciativas educacionais mais inovadoras.
120. O direito pleno à cultura é protegido no Brasil, que é responsável por apoiar e fomentar a valorização e divulgação das expressões culturais (CFB no Art. 215º). Desta forma,
o Estado protege as manifestações da cultura popular, indígena e afro-brasileira, bem
como as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, garantindo,
portanto, a valorização da diversidade étnica e regional.
121. Crianças, adolescentes e jovens de comunidades indígenas e tradicionais, em particular,
gozam dos direitos previstos pelo ECA, como brasileiros; portanto, são respeitadas suas
identidades sociais e culturais, práticas e tradições, bem como suas instituições, desde
que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos na legislação
e na CFB.
122. O ECA também prevê direitos ao esporte, lazer, informação, entretenimento e
apresentações diversas, garantindo a crianças e adolescentes o acesso aos espaços
comunitários de recreação e atividades culturais e artísticas (ECA nos Arts. 74º e mais).
123. Em relação ao incentivo ao esporte, existe o “Programa Segunda Metade”, que
atende crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, sobretudo aqueles que residem em
áreas de vulnerabilidade social e estão matriculados em escolas públicas. O programa
oferece atividades esportivas sob a orientação de profissionais treinados e materiais de
aprendizagem adequados. Cada beneficiário pode praticar até dois esportes em equipe
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e um esporte individual antes ou depois da escola, por até seis horas semanais. Para
realizar essas atividades, o governo federal faz parcerias com administrações estaduais
e municipais por meio de editais e de emendas propostas pelos congressistas. Entre 70
a 100 alunos são atendidos em cada centro, com uma média de 35 alunos por turma.
124. Em 2020, foi lançado o Programa “Brasil Integrado” com o objetivo de promover ações
de prevenção à violência doméstica, nos estádios durante os jogos de futebol e abordar
as violações dos direitos humanos. O acordo de cooperação técnica envolve o Ministério
da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Futebol e Direitos dos Torcedores, o
MMFDH e da CBF. Este programa prevê uma ação conjunta entre ministérios do governo
e a CBF em atividades no campo e em eventos temáticos nos municípios. Estão previstas
20 ações em campo e 10 eventos temáticos em todas as regiões brasileiras. Uma de suas
prioridades é destacar e divulgar serviços de linhas diretas que recebem reclamações
de violações de direitos e de obrigações, como “Ligue 100”, “Ligue 180” e “Ligue 121”.
125. O principal objetivo do programa é oferecer atividades educativas, a fim de estimular
o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, ajudando-os a ficarem conscientes
de seus corpos, explorarem seus limites, valorizarem seu potencial, trabalharem o espírito
de solidariedade, cooperação mútua e respeito aos interesses coletivos.
126. Dados recentes demonstram que o Brasil vem alcançando nos últimos anos melhores
taxas de alfabetização de jovens. Em 2018, por exemplo, cerca de 23,6% das crianças de
5 anos já eram alfabetizadas, ao mesmo tempo que 98,7% das crianças menores de 12
anos já sabiam ler e escrever .
127. No Brasil, o analfabetismo está diretamente associado à idade. Quanto mais velho
o grupo populacional, maior a taxa de analfabetismo. Em 2019, havia quase 6 milhões
de analfabetos com mais de 60 anos, o que representava uma taxa de analfabetismo de
18% para esse grupo etário. Quando consideradas as faixas de idade mais jovens, havia
uma queda no índice: 11,1% entre as pessoas com mais de 40 anos; 7,9% entre aquelas
com mais de 25 anos e 6,6% entre as com mais de 15 anos.
128. Esses resultados indicam que as gerações mais jovens têm maior acesso à educação,
tornando-se alfabetizadas desde cedo. Os analfabetos, portanto, estão concentrados
entre os idosos. As mudanças nas taxas de analfabetismo nessa faixa etária devem-se
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principalmente a fatores demográficos, como, por exemplo, o envelhecimento populacional. Resumindo:
•
•

População acima de 15 anos: 2019 – 11 milhões de analfabetos, o que equivale a uma
taxa de 6,6%;
População acima de 60 anos: 2019 – 6 milhões de analfabetos, o que equivale a uma
taxa de 18%.

129. No Brasil, em 2019, 56,4 milhões de pessoas frequentavam escolas ou creches. Entre as
crianças de 0 a 3 anos, a taxa de frequência escolar foi de 35,6%, equivalente a 3,6 milhões
de estudantes. Entre aquelas de 4 a 5 anos, a taxa foi de 92,9%, um aumento em relação
à observada em 2018, que foi de 92,4%, totalizando pouco mais de 5 milhões de crianças.
130. Na faixa etária das crianças de 6 a 14 anos, houve, desde 2016, um acesso quase universal à escola, com 99,7% delas frequentado unidade escolares em 2019, totalizando
25,8 milhões de alunos no sistema educacional brasileiro. Entre os jovens de 15 a 17 anos
o índice de frequência foi de 89,2%, em 2019.
131. Comparando com os resultados de 2018, a frequência escolar no Brasil melhorou em
todas as faixas etárias até 17 anos, mantendo-se estável para o grupo de 18 a 24 anos e
diminuindo ligeiramente naquele acima dos 25 anos.
132. A maioria dos escolares desde a creche até o ensino médio estavam em escolas
públicas. Em 2019, elas foram responsáveis por 74,7% dos alunos da creche e pré-escola,
82,0% dos alunos do ensino fundamental regular e 87,4% dos alunos do ensino médio
regular. A predominância dessas unidades nesses níveis de educação tem sido contínua,
com pouca flutuação ao longo dos anos.
133. Em 2019, 95,8% das crianças de 6 a 10 anos estavam cursando os períodos iniciais
do ensino fundamental, conforme estabelecido para essa faixa etária. Ressalta-se que
o indicador para essa faixa etária pode apresentar discrepâncias. Isso porque o tempo
para a entrada de uma criança na escola pode variar, embora exista uma normativa atual
que determina que a admissão no primeiro ano do ensino fundamental seja quando a
criança atingir 6 anos até o último dia de março.
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134. Na fase final do ensino fundamental, idealmente estabelecida para o grupo de 11 a
14 anos, a taxa líquida ajustada de frequência escolar no Brasil foi de 87,5%.
135. Em 2019, 71,4% dos jovens de 15 a 17 anos cursavam o ensino médio ou tinham concluído esse nível de escolaridade. Esse resultado foi 2,1% maior do que em 2018, embora
houvesse uma diferença de 13,6% em relação à meta final.

Adolescentes de 15 a 17 anos, por frequência escolar,
de acordo com as Grandes Regiões (%)
Grandes
Regiões

Taxa de frequência escolar (%)
2016

2017

2018

Brasil

87,2

87,2

88,2

Norte

87,6

86,6

88,2

nordeste

86,0

86,1

86,9

2019

2016

2017

2018

89,2

68,2

68,5

69,3

88,7

58,2

59,7

88,0

59,2

sudeste

88,2

88,7

88,9

89,1

Sul

86,2

85,8

88,2

(1)

Centro-Oeste

88,5

87,0

89,4

(1)

(1)

(1)

Atendimento Ajustado Líquido (%)
2019
(1)

71,4

61,9

(1)

62,2

60,7

61,3

(1)

63,3

76,9

76,5

76,4

(1)

79,5

91,6

69,4

69,6

71,5

(1)

72,9

90,7

70,1

70,4

71,6

(1)

74,3

Jovens de 18 a 24 anos, por indicadores educacionais,
segundo grandes regiões, sexo e cor ou raça (%)
Taxa de
Frequência
Escolar (1)

Taxa
Frequência
Ajustada
Líquida (2)

Taxa de
Frequência
adequada

Atraso
escolar dos
alunos

Não frequenta a
escola, já
concluiu a
etapa

Não frequenta a
escola, não
concluiu a
etapa

32,4

25,5

21,4

11,0

4,1

63,5

33,3

21,0

18,0

15,2

3,0

63,7

32,0

19,5

17,0

15,0

2,5

65,5

31,2

28,1

23,2

8,0

4,9

63,8

34,6

30,6

25,9

8,8

4,8

60,6
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35,0

31,1

25,4

9,6

5,7

59,3

30,7

21,5

18,4

12,3

3,1

66,3

34,2

29,7

24,5

9,7

5,1

60,7

37,9

35,7

29,7

8,2

6,0

56,1

28,8

18,9

16,1

12,7

2,8

68,3

136. Em relação às matrículas de crianças indígenas, os dados coletados e disponibilizados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) com estatísticas do
censo escolar, foram, como a seguir:
137. Do total de 321.175 matrículas indígenas no sistema educacional brasileiro em 2019,
313.562 foram realizadas na rede federal, estadual e municipal regular, e 252.516 no sistema
educacional diferenciado, como mostra a tabela abaixo:

Total de matrículas na Educação Básica gratuita – Nativos
Ano

Total de
matrículas

Educação
Infantil

Ensino
Primário

Ensino
Secundário

2019

252.516

35.570

183.974

32.972

2018

233.718

32.418

174.422

26.878

2017

228.195

30.268

171.748

26.179

2016

229.526

27.673

175.019

26.834

2015

226.340

25.649

175.354

25.337

2014

212.162

25.117

171.254

15.791

2013

210.131

22.018

174.014

14.099

2012

202.619

21.704

164.630

16.285

138. Do total de 302.222 matrículas quilombolas no sistema educacional brasileiro em
2019, 243.110 matrículas foram realizadas em instituições públicas de educação básica.
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Total de matrículas na Educação Básica – Rede Pública de Ensino
Ano

Total de
matrículas

Educação
Infantil

Ensino
Primário

Ensino
Secundário

2019

243.110

46.054

175.587

21.469

2018

223.235

43.217

164.873

15.145

2017

221.504

41.290

164.344

15.870

2016

199.094

36.575

146.741

15.778

2015

206.643

33.413

156.966

16.264

2014

193.983

34.494

145.956

13.533

2013

193.992

31.052

150.610

12.330

2012

179.544

27.990

141.971

9.583

139. Foi considerado também que, a partir de 2019, havia um total de 5.925 escolas dentro
dos territórios desses povos, incluindo escolas urbanas e rurais, indígenas e quilombolas
em locais diferenciados, como mostra a tabela abaixo:

Total de escolas que atendem exclusivamente indígenas
e quilombolas em território diferenciado
Urbano

Rural

Terra
indígena

Remanescentes de
quilombos

Total
urbano

Terra
indígena

Remanescentes de
quilombos

Total
Rural

5.925

53

205

258

3.318

2.349

5.667

2018

5.726

44

190

234

3.212

2.280

5.492

2017

5.688

42

180

222

3.176

2.290

5.466

2016

5.484

58

160

218

3.057

2.209

5.266

2015

5.435

53

160

213

3.019

2.203

5.222

Ano

TOTAL
GERAL

2019
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2014

5.459

51

145

196

2.986

2.277

5.263

2013

5.272

46

135

181

2.991

2.100

5.091

2012

4.869

41

135

176

2.831

1.862

4.693

2011

4.808

39

136

175

2.780

1.853

4.633

2010

4.676

35

136

171

2.729

1.776

4.505

140. Os dados em português, tanto para comunidades quilombolas quanto indígenas,
atualizados até 2019, podem ser verificados no site do Sistema de Monitoramento de
Políticas Étnico-Raciais (SIMOPE) em https://seppirhomologa.c3sl.ufpr.br/ ou no site do
INEP em https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data.
141. Em relação aos recursos dos principais programas destinados ao apoio aos alunos da
educação básica, destaca-se o seguinte:

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
142. É um programa complementar à educação, previsto na Constituição, como estratégia
de combate à desnutrição e à obesidade infantil e de promoção à saúde, de modo a
atender as necessidades nutricionais dos alunos da educação básica, inclusive aqueles
da primeira infância, durante sua permanência na escola.
143. O público-alvo do PNAE inclui, por meio da transferência de recursos financeiros
suplementares, alunos do Jardim de Infância, Ensino Fundamental e Médio, indígenas e
quilombolas de escolas de tempo integral, Educação de Jovens e Adultos (EJA), e aqueles
que frequentam a Assistência Educacional Especializada (AEE) no contra-turno, matriculados
em escolas públicas, entidades filantrópicas e comunitárias (em parceria com o governo).
144. Como estratégia de implementação, o governo federal envia recursos financeiros
que só podem ser utilizados para a compra de alimentos e pelo menos 30% do total
transferido, destinado à compra de produtos de agricultura familiar. Os valores a serem
repassados são definidos com base no Censo Escolar do ano anterior ao serviço. O
montante enviado pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por dia
letivo, para cada aluno, é estabelecido de acordo com a etapa e modalidade escolar.
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145. O montante per capita para alunos matriculados na creche e pré-escola são de
R$1,07 (um real e sete centavos) e R$0,53 (cinquenta e três centavos), respectivamente.
146. Para 2021, o orçamento do PNAE para abastecimento de todo o sistema de educação
básica será de R$ 4.059.564.405,00 (quatro bilhões, cinquenta e nove milhões, quinhentos
e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais).
147. Especificamente em relação aos alunos matriculados no jardim de infância (creche e
pré-escola), o orçamento estimado para 2021 é de R$ 1.258.137.551,00 (um bilhão, duzentos
e cinquenta e oito milhões cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais).
148. A tabela abaixo mostra o volume de recursos já transferidos pelo FNDE, no exercício de 2021, para as Secretarias Estaduais de Educação (SEDUCs), Prefeituras Municipais
(PMs) e Instituições Federais de Ensino (IFEs), referentes ao pagamento de três parcelas:

Nível/Tipo

*Valor pago em 2021 (R$)

PNAE – Comida Escolar – AEE
PNAE – Comida Escolar – Creche
PNAE – Comida Escolar – EJA
PNAE – Comida Escolar – Ensino Médio
PNAE – Comida Escolar – Indígena
PNAE – Comida Escolar – Pré-escola

14.313.720,89
187.723.947,75
49.878.157,31
162.784.563,90
9.399.323,60
143.859.886,00

PNAE – Comida Escolar – Quilombola

10.305,987,60

PNAE – Comida Escolar – Ensino Fundamental

533.762.311,98

PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio Integral
Total Geral

17.487.297,00
1.129.515.196,03

* O valor refere-se a três pagamentos

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE
149. O Programa foi introduzido pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo
de garantir o acesso e permanência nas instalações escolares para alunos da educação
básica pública, residentes em áreas rurais, que dependem do transporte escolar. O apoio
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financeiro para Programa consiste na transferência automática de recursos financeiros,
de forma suplementar, para estados, Distrito Federal e municípios, para custear despesas
com manutenção de veículos e terceirização de serviços de transporte escolar.
150. Em 2020, o PNATE repassou recursos para as 5.174 Agências Executoras em todo o
país, liberando R$720 milhões para Prefeituras, Secretarias estaduais e do Distrito Federal
de Educação, beneficiando 4.375.912 alunos da educação básica.

Programa Caminho da Escola
151. Concebido em 2007, foi regulamentado pelo Decreto nº 6.768, de 2009, com o intuito de renovar e padronizar a frota de veículos e embarcações de transporte escolar,
garantindo segurança e qualidade, assim como contribuindo para o acesso e permanência
dos alunos nas escolas públicas da rede básica de ensino.
152. Em 2020, o Programa Caminho da Escola repassou um montante de R$403.996 milhões
para 916 Prefeituras Municipais e 13 Secretarias estaduais de Educação, possibilitando
a aquisição de 1.655 ônibus escolares, dos quais 1.427 foram para as áreas rurais e 228
urbanas acessíveis, além de 20.078 bicicletas e capacetes escolares.

Programa Dinheiro Direto para a Escola (PDDE)
153. Criado em 1995, o PDDE, política pública educacional implantada pelo FNDE, visa
prestar assistência financeira suplementar às escolas públicas municipais, estaduais e
distrital da educação básica e às escolas privadas de educação especial
154. O Programa tem como objetivo contribuir para o funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das instalações educacionais e o reforço da autogestão
escolar nas áreas financeira, administrativa e didática, bem como para a melhoria dos
indicadores de desempenho da educação básica. Entre outros propósitos, os recursos
podem ser aplicados para a compra de bens de consumo e permanentes, contratar serviços, realizar reparos no prédio da escola e desenvolver projetos educacionais.
155. Em 2020, o Programa Dinheiro Direto à Escola alcançou 118.877 escolas e 33.660.674
alunos, com repasse total de R$1.795.252.453,57.
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Programa Nacional de Livros e Material Didático (PNLD)
156. O PNLD é uma política pública implementada pelo FNDE, voltada à avaliação e fornecimento de livros didáticos, pedagógicos e literários, entre outros materiais de apoio
às atividades educativas, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de
educação básica dos níveis federal, estadual, municipal e distrital e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos em parceria com o governo.
157. O público-alvo do Programa são alunos, professores e gestores das redes escolares
que estão inscritos no Censo Escolar e aderiram formalmente ao PNLD.
158. O PNLD foi implantado de forma centralizada, na qual o FNDE utiliza sua estrutura
para comprar e distribuir, às mais de 140 mil escolas atendidas, os livros selecionados
pelo Ministério da Educação na avaliação pedagógica e escolhidos pela rede escolar. Essa
lógica revela o regime de cooperação mútua que o programa consolidou ao longo de
seus mais de 80 anos de existência e os instrumentos têm sido continuamente aprimorados a fim de melhorar e fortalecer toda a cadeia, para que todos os alunos, das escolas
participantes, tenham seus livros didáticos em suas mãos no início de cada ano letivo.
159. Ressalta-se que, em relação à eficácia do ponto de vista econômico, o preço médio dos livros adquiridos pelo Programa é de cerca de um décimo daqueles vendidos
ao consumidor comum, com padrão de qualidade pelo menos equivalente, devido às
exigências editoriais. Esses requisitos visam garantir que o material tenha uma vida útil
compatível com a duração de cada ciclo, que é de quatro anos.
160. Para 2021, a tabela abaixo demonstra o montante de investimento esperado para a
compra de material para cada nível educacional.
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NÍVEL EDUCACIONAL

VALOR INVESTIDO (R$)

Educação Infantil

6.701.689,00

Primeiros anos do Ensino Fundamental

604.074.410,17

Últimos anos da Escola Fundamental

240.205.897,81

Ensino Médio

285.242.278,24

Total Geral

1.136.224.275,22

Programa de Apoio às Novas Turmas do Jardim de Infância
161. O objetivo é apoiar a manutenção de novas turmas em estabelecimentos de educação infantil públicas ou privadas sem fins lucrativos (creche e pré-escola) existentes
associadas ao governo.

Programa de Apoio a Novas Instalações do
Jardim de Infância (Proinfância)
162. O objetivo é apoiar a manutenção de novas turmas, em novos estabelecimentos
públicos (creche e pré-escola), construídas com recursos do Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública do Ensino Infantil
(Proinfância).

Programa de Suporte para Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)
163. O objetivo é apoiar as secretarias estaduais e do Distrito Federal na ampliação dos
dias letivos do ensino médio público

Bolsa de Treinamento do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)
164. O objetivo é ampliar a oferta de vagas gratuitas em cursos de educação profissional
e tecnológica.
165. Em 2020, foram feitas transferências dentro dos Programas acima mencionados, a
pedido das secretarias gestoras, como detalhado a seguir:

Programa
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Categoria

Valor transferido
(R$)

Programa de Apoio às Novas
Turmas do Jardim de Infância

-

6.370.635,00

Programa de Apoio às Novas
Instalações Do Jardim De Infância

-

20.839.833,15

EMTI

-

156.311.095,43

Bolsa de Treinamento do
PRONATEC

Gerentes PRONATEC
– Simultâneo
PRONATEC Médio e técnico

Total Geral

93.626,10
7.658.183,75
191.273.373,43

Plano de Ações Articuladas (PAR)
166. Trata-se de uma ferramenta de gestão e organização, que consiste em oferecer às
unidades da federação um instrumento de diagnóstico e planejamento plurianual para
a política educacional, destinado à estruturação e gestão de metas, contribuindo para o
desenvolvimento de um sistema escolar nacional. A tabela abaixo mostra o montante dos
recursos orçamentários destinados às Secretarias de Estado da Educação e Prefeituras
Municipais, em 2020, por meio do PAR, para cada nível de ensino/modalidade, com valor
total de R$ 1.197.496.264,27.

PAR
Nível/Tipo

Recursos comprometidos em 2020 (R$)

Jardim de infância

38.349.697.61

Ensino Fundamental e Médio
Formação profissional

1.256.131.285.01
2.948.864,30

Educação Especial

66.417,35

Total Geral

1.297.496.264,27

Valores comprometidos em 2020
Nível de ensino

Valor investido (R$)
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Creches e Pré-escolas (construção e mobiliário/
equipamentos)

75.000.000,00

Escolas (construção, reforma e expansão)

576.813.247,41

Total Geral

651.813.247,41

8. Medidas de proteção especial (Arts. 22º;
30º; 32º; 33º, 35º, 36º, 37º b-d e 38º-40º)
Crianças sob Exploração Econômica
167. O Brasil possui um marco regulatório bem desenvolvido no que diz respeito à erradicação do trabalho infantil e à proteção dos trabalhadores adolescentes. Tais regulamentos
consagram quatro direitos fundamentais básicos:
a) O direito de não trabalhar para crianças e adolescentes menores de 16 anos;
b) O direito ao trabalho protegido para adolescentes de 16 e 17 anos;
c) Direito à formação profissional de adolescentes, a partir dos 14 anos;
d) A garantia dos direitos trabalhistas.
168. A CFB está no topo da pirâmide desta estrutura, através das disposições previstas
no Artigo 7º, inciso XXXIII, que diz o seguinte:
proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e de
qualquer trabalho para menores de dezesseis anos de idade, exceto como aprendiz,
para aqueles com mais de quatorze anos de idade.
169. Outra disposição importante é o artigo 227º, da CFB, que confirma o princípio da
proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil, nos seguintes termos:
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 a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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170. Internacionalmente, além da Convenção dos Direitos da Criança de 1989, o Brasil é
signatário das Convenções da OIT nº138, sobre a idade mínima para o trabalho, e 182,
nas piores formas de trabalho infantil.
171. Em relação à idade mínima para o trabalho no Brasil, importante ressaltar que o país
cumpre com as disposições da Recomendação nº 146 da OIT, que estabelece, em seu
Artigo 7º 1, que “Os Estados-membros deveriam ter como objetivo a progressiva elevação, para dezesseis anos, da idade mínima para admissão ao emprego ou trabalho (...)” .
172. Em relação às piores formas de trabalho infantil, em conformidade com as disposições
dos artigos 3ºd e 4º, da Convenção nº 182 da OIT, o Brasil mantém uma lista (Decreto
nº 6.481/2008) de 89 empregos considerados prejudiciais à saúde e segurança e quatro
empregos prejudiciais à moralidade e, portanto, proibidos para menores de 18 anos.
173. No nível infraconstitucional, vale mencionar as seguintes normas relacionadas à
proteção de crianças e adolescentes:
a) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – que consagra, em seu conjunto de disposições, a Doutrina da Proteção Integral; e a
b) Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)- que contém um conjunto de normas (Arts.
402º a 411º) destinadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente de trabalho.
174. Por fim, cabe mencionar o Decreto nº 9.579/2018, que consolida atos normativos
promulgados pelo Poder Executivo federal que tratam de lactentes, da criança, do adolescente e do aprendiz, bem como com o CONANDA e o Fundo Nacional da Criança e
do Adolescente, programas federais para este grupo etário, entre outras providências.
175. As normas mencionadas incluem, entre outras disposições, as regras para a organização
da aprendizagem, que consagram o direito à qualificação profissional do adolescente, a
partir dos 14 anos de idade.
176. A aprendizagem visa garantir ao aprendiz, matriculado em um programa para seu
treinamento, uma formação técnica e profissional com metodologia compatível com
seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.
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Comissão Nacional para a Erradicação do
Trabalho Infantil – CONAETI
177. Para gerir a Política Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no
Brasil, o governo brasileiro instituiu, com o Decreto nº 10.574/2020, a Comissão Nacional
de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI).
178. Entre seus principais objetivos, destacam-se: elaborar uma proposta de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil e um Plano para Proteção de Adolescentes Trabalhadores;
verificar a conformidade entre as Convenções nº138 e 182 da OIT e a legislação nacional
vigente, a fim de proporcionar as adaptações legislativas necessárias; preparar propostas
para regulamentar e adaptar da legislação nacional de acordo com as Convenções nº138 e
182; sugerir a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP); e propor mecanismos
de monitoramento da implementação da Convenção nº182.
179. A CONAETI atua no âmbito do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), sendo uma
de suas comissões temáticas.
180. A composição da CONAETI, em consonância com a CNT da OIT, é tripartite, com
a participação de 6 (seis) representantes do Governo Federal, 6 (seis) representantes
patronais e 6 (seis) representantes dos trabalhadores (artigo 8º, parágrafo 1º, do Decreto
nº 9.944/2010, conforme alterado pelo Decreto nº 10.574/2020).
181. A CONAETI inclui em sua composição governamental, por exemplo, o Ministério da
Economia, responsável pelas fiscalizações de combate ao trabalho infantil e proteção
do adolescente trabalhador; o Ministério da Educação, que trata da inclusão escolar e
das políticas de prevenção à evasão escolar de crianças e adolescentes; o Ministério da
Cidadania, responsável pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); e o
Ministério da Saúde, que fiscaliza os protocolos e o sistema de notificação de doenças
transmissíveis, que inclui ações para identificar e encaminhar casos de trabalho infantil.
182. Além dos representantes governamentais, trabalhadores e empregadores, conforme
estabelecido no artigo 8º, parágrafo 7º, do Decreto nº 9.944/2019, alterado pelo Decreto
nº 10.574/2020, “Até seis especialistas poderão ser convidados representando outros
órgãos, entidades ou organismos internacionais para participar das reuniões temáticas
das comissões temáticas, sem direito a voto”.
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183. As seguintes agências e entidades foram convidadas a participar como especialistas:
•
•
•
•
•

Ministério Público do Trabalho (MPT);
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI);
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA);
Organização Internacional do Trabalho (OIT);
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
184. Outra importante ferramenta de gestão no combate ao trabalho infantil no Brasil
é o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
185. O plano tem o objetivo de coordenar intervenções realizadas por diversos atores
sociais, bem como estabelecer parâmetros e tomar medidas de prevenção e erradicação
do trabalho infantil e de proteção do trabalhador adolescente.
186. O plano endossa a execução de políticas e ações transversais e intersetoriais, estruturado da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definição do trabalho infantil;
Diagnóstico: avaliação situacional do Trabalho Infantil no Brasil;
Balanço do Segundo Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
e Proteção ao Trabalhador Adolescente;
Cenário do objetivo;
Eixos Estratégicos;
Matriz Estratégica e Operacional;
Monitoramento e Avaliação;
Novo método para o processo de revisão do plano; e
Instrumentos de Monitoramento e Avaliação do Plano.

187. Entre esses tópicos, destacam-se os Eixos Estratégicos, que indicam o agrupamento
de ações que devem ser implementadas para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Os
Eixos são estruturados da seguinte forma:
•

Priorizar a prevenção e erradicação do trabalho infantil e a proteção dos trabalhadores
adolescentes nas agendas sociais e políticas;
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•
•

•
•
•
•

Promover de ações de comunicação e conscientização social;
Criar, aprimorar e implementar de mecanismos de prevenção e erradicação do trabalho
infantil e de proteção aos trabalhadores adolescentes, com ênfase nas piores formas
de trabalho;
Promover e fortalecer a noção de família em sua perspectiva de emancipação e inclusão social;
Garantir educação pública de qualidade a toda criança e adolescente;
Proteger a saúde de crianças e adolescentes contra a exposição aos riscos do trabalho;
Incentivar à criação de conhecimento sobre a realidade do trabalho infantil no Brasil,
com ênfase em suas piores formas.

188. A fiscalização do trabalho no Brasil é de responsabilidade do Governo Federal. Sua
implementação é descentralizada em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal.
189. A competência dos Inspetores do Trabalho para fiscalizar o trabalho infantil baseia-se principalmente na CFB de 1988, no Regulamento de Inspeção do Trabalho (Decreto
nº4.552/2002) e na Convenção nº 81 da OIT, sobre como deve ser a fiscalização. Há uma
estrutura própria em cada unidade da federação para realizar essas ações de combate
ao trabalho infantil.
190. Em relação às operações de fiscalização do trabalho, o combate ao trabalho infantil
cumpre as ações relacionadas ao Trabalho Digno e esses monitoramentos fazem parte
dos Eixos Prioritários do órgão governamental responsável para 2020/2021, com o objetivo
de implementar, entre outras, as seguintes medidas:
•
•
•

•
•

•

Focalizar em violações extremas, entre as quais o trabalho infantil;
Promover o aprimoramento da fiscalização nas cadeias produtivas;
Desenvolver, visando à prevenção, de um sistema de responsabilidade social em que
toda a cadeia produtiva esteja envolvida, para evitar situações de exploração do trabalho infantil;
Criar de mecanismos para incluir adolescentes que deixam o trabalho infantil em
programas educacionais;
Promover a integração de órgãos e outras entidades envolvidas no assunto, para
desenvolver e/ou aprimorar políticas que reflitam sobre a prevenção da exploração
do trabalho infantil;
Promover políticas que reflitam sobre a prevenção;
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•

•

Construir metodologias de trabalho e comunicação com parceiros, com o objetivo
de aprimorar o compartilhamento de informações, criar mecanismos que reflitam
em uma “inteligência fiscal”, com mapeamento de regiões e/ou atividades com maior
incidência de situações que exijam vigilância, bem como desenvolver ações estratégicas
para lidar eficazmente com situações em que os direitos são violados;
Promover a integração dos órgãos públicos e de outros parceiros envolvidos nestas
atividades, com o desenvolvimento e/ou aprimoramento das políticas de alojamento,
apoio, qualificação, capacitação e inclusão no mercado de trabalho para quem saem
do trabalho infantil e aqueles que trabalham em condições análogas às dos escravos.

191. Nesse contexto, a atividade de combate ao trabalho infantil, de acordo com as diretrizes de fiscalização, é obrigatória em todo o território nacional e deve ter objetivos
fiscais eficazes contra o trabalho infantil, previamente estabelecidas, segundo critérios
técnicos. O cumprimento dessas metas é monitorado mensal e trimestralmente.
192. As medidas fiscais de combate ao trabalho infantil e/ou irregular observam um
protocolo de ação que envolve, em suma, as seguintes ações:
•
•
•
•
•
•

Preenchendo um formulário de coleta de dados de cada criança ou adolescente
encontrado em situação de trabalho irregular.
Exigir que o empregador dispense todas as crianças e adolescentes em situação de
trabalho irregular, bem como pagar todos os seus direitos de devidos até então;
Sempre que possível, determinar a mudança de função dos adolescentes de 16 e 17
anos;
Registrar autos de infração sobre as irregularidades encontradas;
Encaminhar o relatório de fiscalização ao Ministério Público do Trabalho, bem como
a outros órgãos, se necessário; e
Encaminhar a Declaração de Comunicação do Trabalho Infantil e o Pedido de Providências ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público Estadual e ao Serviço de Assistência
Social Municipal, entre outros órgãos considerados necessários, a fim de incluir aqueles
que deixam o trabalho infantil a partir das políticas públicas de proteção social.

193. Durante a pandemia Covid-19, de acordo com as diretrizes emitidas para as atividades
de inspeção, as fiscalizações envolvendo evidências relevantes de trabalho infantil e/ou
irregular foram consideradas urgentes.
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194. Em relação às vistorias motivadas pela pandemia Covid-19, inspetores do trabalho
realizaram, em 2020, uma extensa operação nacional de natureza excepcional com o foco
de proteger os trabalhadores adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, face à pandemia.
195. O Brasil possui diversos projetos em andamento relacionados ao tema do combate ao
trabalho infantil e/ou irregular no período 2020/2021. Entre eles, destacamos os seguintes:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Formação de Inspetores do Trabalho para o combate ao trabalho infantil. Esta capacitação foi implementada em 4 (quatro) cursos, com um total de 160 horas-aula. Mais
os 400 (quatrocentos) Inspetores Trabalhistas já participaram do treinamento, nos
três cursos oferecidos.
Elaboração de um novo regulamento interno para o Combate ao Trabalho Infantil, com
o objetivo de estabelecer protocolos para combater diferentes formas de exploração
dessa mão-de-obra.
Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de crianças e adolescentes
resgatados do trabalho infantil e/ou irregular, a fim de monitorar sua inclusão em
programas sociais ou de formação do trabalho.
Capacitação de coordenadores regionais responsáveis pelas Ações de Combate ao
Trabalho Infantil nos temas “ações setoriais especiais”, “articulação intersetorial” e
“debate social”.
Publicação de um manual de perguntas frequentes para informar o público externo
sobre os aspectos mais importantes relacionados ao Trabalho Infantil e/ou irregular.
Oferta de curso focado nos aspectos relacionados ao trabalho infantil.
Promoção de uma campanha de sensibilização sobre os assuntos relacionados ao
trabalho infantil, especialmente em referência ao Dia Nacional do Trabalho Infantil
(12 de junho) e ao Dia das Crianças (12 de outubro). Entre os materiais já produzidos,
destacam-se 14 vídeos sobre os diferentes aspectos desse tema. Eles estão disponíveis e podem ser acessados (Apenas em português) no YouTube.com : https://www.
youtube.com/channel/UCII0hpg3zsILGJSFQJTxy7A).
Desenvolvimento de sistemas digitais voltados à fiscalização no combate ao trabalho infantil. Nessa etapa, é importante mencionar o projeto de um sistema de rede
fiscal para identificar crianças e adolescentes contratados, a fim de enfrentar casos,
principalmente, aqueles em suas piores formas.
Disponibilidade de dados relativos a ações de auditoria trabalhista no combate ao
trabalho infantil para o público em geral através de um sistema chamado RADAR-SIT.
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Este sistema tem o objetivo de aumentar a transparência das ações de auditoria trabalhista e auxiliar no planejamento de ações de erradicação do trabalho infantil.
196. Em relação às informações, o Brasil conta com uma importante base de dados para
o estabelecimento e planejamento de ações e políticas de combate ao trabalho infantil
e/ou irregular. Estes são disponibilizados pelo IBGE, especialmente reunidos no Censo
Demográfico, no Censo Rural e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).
197. Segundo dados do IBGE, em 1992 o Brasil tinha pouco mais de 8,4 milhões de crianças
e adolescentes em situação de trabalho infantil e/ou irregular. Hoje, segundo os últimos
dados da PNAD 2019, há menos de 1,8 milhão de crianças e adolescentes com idades
entre 5 e 17 anos nessas situações, o que corresponde a 4,6% da população total dessa
faixa etária.
198. Do total de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e/ou irregular,
819 mil não têm idade suficiente para trabalhar. O restante, 950 mil, são adolescentes
idade legal, mas que o IBGE considerou que eles estavam realizando atividades proibidas,
ou em condições proibidas, conforme previsto na legislação vigente, incluindo o trabalho
informal (não registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social).
199. Comparando os dados do IBGE de 2016 e 2019, houve um declínio, em números absolutos, de 357 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e/ou irregular.
200. Entre janeiro de 2011 e junho de 2019, o “Ligue 100”, serviço mantido pelo Governo
Federal para divulgar informações sobre os direitos de grupos vulneráveis e aceitar notificações de violações de direitos humanos, recebeu 683 denúncias de tráfico humano,
em que as vítimas eram crianças ou adolescentes no Brasil.
201. As denúncias são cadastradas, analisadas e encaminhadas aos órgãos competentes,
entre eles, a Polícia Federal.
202. Como exemplo de recentes iniciativas de sucesso, vale mencionar a “Operação Turquesa II” da Interpol, no final de 2020 – para a qual Polícia Federal brasileira foi convidada
a sediar e coordenar o centro operacional no Brasil em conjunto com mais de 20 países
contra o tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes – com apoio Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) que, junto a um projeto multinacional
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de combate a organizações criminosas transnacionais dedicadas a essa atividade ilegal,
culminou com mais de 200 prisões entre redes criminosas envolvidas no contrabando
de cerca de 3.500 migrantes nas Américas, África, Europa e Ásia.
203. Da mesma forma, a “Operação Resgate”, iniciada em 2021 e coordenada pela Polícia
Federal para combater o trabalho forçado, contou com a participação de outros órgãos
e resultou, até 28 de janeiro de 2021, no resgate de mais de 100 pessoas encontradas em
condições equivalentes à escravidão. Esta ação foi um esforço conjunto, decorrente de
denúncias recebidas principalmente dos canais “Ligue 100” e “ Ligue 180”, incluindo algumas indicações de situações supostamente de exploração de crianças e adolescentes.
204. Em relação às ações de proteção às minorias ou grupos indígenas, como um direito
assegurado pelo ECA, foi publicada, visando a cumprimento legal diante da situação
de pandêmica causada pelo novo coronavírus, a Recomendação Conjunta nº1 de 23 de
junho de 2020, conforme apresentado em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/
noticias/2020-2/agosto/covid-19-conselhos-tutelares-recebem-recomendacao-sobre-o-atendimento-a-criancas-e-jovens-indigenas. Seu objetivo foi a proteção de crianças
indígenas em situação de vulnerabilidade.
205. Vale ressaltar ainda que o governo brasileiro financiou a aquisição e distribuição de
mais de 400 mil kits básicos de alimentos para famílias indígenas e quilombolas entre
2020 e 2021. Essa ação foi direcionada às famílias de minorias étnicas em situação de
vulnerabilidade nutricional e garantiu alimentação adequada a diversas crianças indígenas
e quilombolas.

Crianças envolvidas em exploração sexual,
incluindo prostituição, pornografia e tráfico
206. De acordo com o Relatório Anual do Ligue 100, em 2019 foram notificados 17.029 casos
de violência sexual contra crianças e adolescentes; e, registradas 31 denúncias para tráfico.
207. Segundo levantamento de 2017, feito pelo Departamento de Informação em Informática do Sistema Único de Saúde –DATASUS, parte do Ministério da Saúde, de um
total de 307.367 vítimas de violência registradas no Brasil naquele ano, 126.230 (41%) eram
crianças ou adolescentes. Destes, 10% eram menores de quatro anos. Já, em 2019, foram
registradas 19.356 denúncias de estupro de crianças e adolescentes; 919 de exploração
sexual e 773 de pornografia juvenil.
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208. Em 26 de junho de 2020, foi criado o Grupo de Trabalho para elaboração do Protocolo Nacional de Investigação e Perícia por Infrações Perpetradas contra Crianças e
Adolescentes, por meio da Portaria nº354/2020 do MJSP. Trata-se de uma política pública
planejada para cumprir pontos que tratam de “abuso e negligência, exploração sexual e
violência sexual”, com crianças em situação de exploração, incluindo medidas pertinentes
às recuperação física e psicológica e reintegração social. Objetivou lidar com: I. exploração econômica, incluindo o trabalho infantil (Art. 32º), com referências específicas às
idades mínimas aplicáveis; II. uso de crianças em atividades de drogas ilícitas, fabricação
substâncias psicotrópicas e tráfico (Art. 33º); III. Exploração e abuso sexual (Art. 34º);
IV. Comércio, tráfico e sequestro (Art. 35º); V. Outras formas de exploração (Art. 36º).
209. O Protocolo foi introduzido para comunicar a necessidade de uma abordagem
uniforme por parte dos órgãos policiais e forenses, esclarecendo infrações envolvendo
crianças e adolescentes vítimas, diante de sua condição peculiar de desenvolvimento
como indivíduos. As ações do Estado deveriam privilegiar procedimentos padronizados
e adequados, planejados e executados de acordo com base técnica e científica, com
assistência de profissionais especializados e qualificados, para assegurar a prioridade
aos exames, diligências e audiências que envolvam crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência.
210. As ações de investigação e a análise forense precisam ser orientadas pelos princípios
de proteção à dignidade, privacidade e intimidade de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, e devem reduzir a exposição a pessoas e procedimentos não
essenciais, limitar o número de vezes que estas/es relatam os fatos (seja através de escuta,
audiências, entrevistas, depoimentos especiais), evitando o risco de revitimização deles/as.
211. A investigação criminal, em todas as suas etapas, tem que observar a condição peculiar de crianças e adolescentes, desde o ajuizamento do incidente até a conclusão do
inquérito policial, a fim de permitir a adoção eficiente e oportuna das deliberações e
ações necessárias, bem como para reunir, reter e processar evidências físicas e/ou psicológicas da delito avaliado, sempre assegurando a forma mais adequada para facilitar
a compreensão dos fatos, a materialidade, a motivação de quem cometeu o crime, bem
como seus possíveis desdobramentos.
212. Durante a elaboração, este documento contou com a contribuição ativa dos membros
do grupo de trabalho e da intensa colaboração de representantes do Conselho Nacional
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de Comandantes de Polícia Civil (CONCPC), do Conselho Nacional de Comandantes de
Polícia Científica (CONDPC), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Secretaria Nacional de Justiça (SENAJUS) e do
Ministério Público do Trabalho. O documento está atualmente sob análise do Ministério
da Justiça e Segurança Pública para aprovação e implementação.
213. Por fim, salienta-se as ações da Polícia Federal com o objetivo de combater crimes
online de abuso ou pornografia infantil, cujos detalhes permanecem confidenciais devido
à natureza delicada das informações.

Crianças em conflito com a lei, justiça
juvenil e privação de liberdade
214. De acordo com o último levantamento anual do SINASE, o total de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas por tráfico e associação ao tráfico de drogas é de 3.438.
215. Na última pesquisa, o SINASE registrou o total de 46.193 jovens e adolescentes em
conflito com a lei e os privados de liberdade (regimes de internação e semiliberdade)
eram 19.796.
216. Uma vez confirmada a infração, a autoridade competente pode aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
•
•
•
•
•
•

Advertência;
Obrigação de reparo ao dano;
Serviço comunitário;
Liberdade Assistida;
Regime de semiliberdade;
Internação em unidades socioeducativas.

217. Deve-se notar que a medida de internação, se for antes da sentença da autoridade
judicial, só pode ser determinada de forma fundamentada e por um prazo máximo de
45 dias e o tempo máximo de medida socioeducativa é de três anos. Quando o jovem
em conflito com a lei completa 21 anos, ele deve ser compulsoriamente liberado do
sistema socioeducativo.
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218. O Conselho Nacional do Ministério Público publicou em 2019 um documento denominado “Panorama da Implementação de Programas Socioeducativos de Internação
e Semiliberdade nos Estados Brasileiros”, com diagnóstico minucioso do tema no Brasil,
tratando da oferta, demanda e gerenciamento de vagas na execução de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade em todo o país. O documento está disponível
em português na íntegra na página: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/
documentos/2019/programas-socioeducativos_nos-estados-brasileiros.pdf.
9. Acompanhamento do Protocolo Opcional à Convenção sobre os Direitos da Criança
relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia infantil
219. Em 2020, o Brasil apresentou o I Relatório do Governo Brasileiro sobre o Protocolo
Opcional à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis, relativo ao período de 2004 a 2018, em cumprimento ao
inciso 1º do Art. 12º deste Protocolo e de acordo com a obrigação do Estado brasileiro
de apresentar ao Comitê dos Direitos da Criança (CDC) relatórios periódicos sobre a
implementação de seus protocolos.
220. Seu conteúdo está disponível e pode ser acessado na íntegra em: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fOPSC%2fC%2fBRA%2f1&Lang=en.
10. Acompanhamento do Protocolo Opcional à Convenção sobre os Direitos da Criança
sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados
221. Embora o Brasil seja reconhecido como um Estado historicamente sem envolvimento
em conflitos armados, o Protocolo Opcional relativo à participação de crianças em conflitos armados foi promulgado em 2004 pelo Decreto nº 5.006. Desde então, o Estado
publicou o primeiro Relatório em 2012, e todo o seu conteúdo está disponível e pode
ser consultado na página: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPAC%2fBRA%2f1&Lang=en.
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INTRODUCTION
Brazil, as a State party to the Convention on the Rights of the Child, presents its fifthseventh combined Periodic Reports on the implementation of the Convention. Previous
reports presented by the Brazilian State made detailed reference to the passage of the
1988 Federal Constitution, and of Law n.8,069, from July 13th, 1990, known as the Statute
of the Child and Adolescent (ECA).
The Statute of the Child and Adolescent was conceived at nearly the same time as the
Convention on the Rights of the Child, incorporating its contents to the Brazilian legal
framework since the start of the legislative process. The ECA has been acknowledged
for decades as a reference in world legislation aimed at ensuring the fundamental rights
of children and adolescents.
The present report outlines Brazilian State actions regarding the promotion and protection of the human rights of children, in accordance with treaty-specific guidelines, under
Article 44, paragraph 1(b), of the Convention on the Rights of the Child. Its preparation
took advantage of information collected from various actors from the three branches
of government.
After its conclusion, the report was made available on the web page of the Ministry of
Women, Family and Human Rights for public consultation for 10 days.
The public consultation was carried out through a semi-structured survey comprising
8 multiple choices questions (with answers varying among the categories: “excellent”,
“good”, “regular”, “bad” or “insufficient”), asking citizens’ opinions regarding the report’s
approach and adequacy of the information available on each of its sections.
None of the answers received marked the option “insufficient”. From a total of 8 questions, only in one of them (General principles – articles 2, 3, 6 and 12), concerning the
degree of adequacy of the available information, the option “bad” was marked by 16.7%
of respondents. All other answers varied among “excellent”, “good” or “regular”. Most of
the answers marked the option “regular”, followed by “excellent” and “good”.
An open field intended for general observations was filled with various commentaries,
some of which disagreed on the age definition of a child spanning until 18 years old. There
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were also commentaries on health, education and the need for alternative modalities accounting for those two aspects. Homeopathy, conventional vaccines and its side effects,
and educational practices toward the development of creative thinking were mentioned.
The public consultation was widely promoted in official digital platforms and social media
of the Ministry of Women, Family and Human Rights and the Federal Government. The
UN office in Brazil and the National Council of Human Rights were also involved to ensure
consultation would reach the largest number of citizens and institutions.

1. General measures of implementation (arts.
4, 42 and 44, para. 6, of the Convention)
1. Brazil´s advanced legal framework on the protection the rights of the children and
adolescents is widely renowned as a world benchmark. According to the Constitution
(Article 227), it is the duty of the family, society, and the State to guarantee children
and adolescents, with absolute priority, the right to life, health, food, education, leisure,
professional training, culture, dignity, respect, liberty and family and community life,
besides maintaining them safe from any form of negligence, discrimination, exploitation,
violence, cruelty and oppression.
2. The most prominent legal provisions in compliance with the Convention and its Optional Protocols are listed below:
a. Law n. 13,840, of June 5th, 2019 – National System of Public Policies on Drugs: set provisions about the National System of Public Policies on Drugs and the conditions of attention
to drug users or addicts and to address the financing drug policies.
b. Law n. 13,812, of March 16th, 2019 – National Missing Persons Search Policy: Establishes
the National Missing Persons Search Policy, creates the National Missing Persons Database
and amends the Law n. 8,069, of July 13th, 1990 (Statute of the Child and Adolescent);
c. Law n. 13,811, of March 12th, 2019 – Ban on marriage under 16 years old. Law renders new
wording to the article 1,529 of Law n. 10,406 of January 10th, 2002 (Civil Code), to suppress
the legal exceptions to child marriage;
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d. Law n. 13,798, of January 3rd, 2019 – National Week of Teen Pregnancy Prevention. – Adds
the article 8-A to the Law n. 8,609, of July 13th, 1990 (Statute of the Child and Adolescent),
to establish the National Week of Teen Pregnancy Prevention;
e. Law n. 13,509, of November 22nd, 2017 – Voluntary return, loss of family power, accommodation, hosting, custody and adoption of children and adolescents and work rights
to the adopters – sets provisions about adoption and amend the Law n. 8,069, of July
13th, 1990 (Statute of the Child and Adolescent), the Consolidation of Labor Laws (CLT),
approved by the Decree-Law n. 5,452, of May 1st, 1943, and Law n. 10,406, of January 10th,
2002 (Civil Code);
f. Law n. 13,441, of May 8th, 2017 – Provides for the infiltration of police agents online –
Amends the Law n. 8,069. Of July 13th, 1990 (Statute of the Child and Adolescent), in order
to regulate the infiltration of police agents online in order to investigate crimes against
the sexual dignity of children and adolescents;
g. Law n. 13,438, of April 26th, 2017 – Protocol establishing standards for evaluation of risk
for the psychic development of children. – Amends the Law n. 8,069, of July 13th, 1990
(Statute of the Child and Adolescent), to make compulsory the adoption of standards
for the evaluation of risks for the physic development of children in the Single Health
System (SUS);
h. Law n. 13,436, April 12th, 2017 – Right to follow-up and orientation to mothers concerning
breastfeeding. – Amends Law n. 8,069, of July 13th, 1990 (Statute of the Child and Adolescent),
to ensure the right of follow-up and orientation to mothers concerning breastfeeding;
i. Law n. 13,431, April 4th, 2017 – System of assurance of the rights of the child and adolescent victim or witness of violence – Establishes the system of assurance of the rights of
children and adolescents victims or witnesses of violence and amends the Law n. 8,069,
of July 13th, 1990 (Statute of the Child and Adolescent);
j. Law n. 13,257, of March 8th, 2016 – Public policies for early childhood. – Set provisions
over public policies for early childhood and amends the Law n. 8,069, of July 13th, 1990
(Statute of the Child and Adolescent), the Decree-Law n. 3,689, of October 3rd, 1941
(Criminal Procedure Code), the Consolidation of Labor Laws (CLT), approved by the
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Decree-Law n. 5,452, of May 1st, 1943, the Law n. 11,770, of September 9th, 2008, and the
Law n. 12,662, of June 5th, 2012;
k. Law n. 13,106, of March 17th, 2015 – Turn into crime selling, supplying, serving, ministering or handing alcoholic beverages to children and adolescents – Amends Law n. 8,609,
of July 13th, 1990 – Statute of the Child and Adolescent, to establish as a crime the sale,
supply, serving, ministering or handing alcoholic beverages to the child or adolescent;
and revokes the item I of article 63 of Decree-Law n. 3,688, of October 3rd, 1941 – Law
of Criminal Violations;
l. Law n. 13,046, of December 1st, 2014 – Personnel trained to recognize and report mistreating of children and adolescents – Amends Law n. 8,609, of July 13th, 1990, Statute of
the Child and Adolescent, to compel entities to keep, in their staff, personnel trained to
recognize and report mistreatment of children and adolescents;
m. Law n. 13,010, of June 26th, 2014 – Right of the child and adolescent to be educated
and cared for without the use of physical punishment or cruel or degrading treatment
– Amends the Law n. 8,069, of July 13th, 1990 (Statute of the Child and Adolescent), to
establish the rights of children and adolescents to be educated and cared for without
the use of physical punishment or cruel or degrading treatment, and amends the Law n.
9,394, of December 20th, 1996;
n. Law n. 12,962, of April 8th, 2014 – Child and adolescent interaction with parents deprived of freedom – Amends the Law n. 8,069, of July 13th, 1990 – Statute of the Child
and Adolescent, to ensure the interaction between child or adolescent with their parents
deprived of freedom;
o. Law n. 12, 594, of January 18th, 2012 – National System of Socio-educational Services
(Sinase) – Establishes the National System of Socio-educational Services (Sinase), which
regulates the fulfillment of socio-educational measures destined to the adolescent who
practices wrongdoing acts;
p. Law n. 12,425, of June 9th, 2011 – Obligation of paying temporary alimonies to the child
and adolescent victim of violence by the offender precautionary separated from the
common residency – Adds paragraph to the article 130 of Law n, 8,069, of July 13th, 1990
(Statute of the Child and Adolescent), to determine temporary alimonies to be fixated
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provisionally in favor of the child or adolescent whose offender is separated from the
common residency by court order;
q. Law n. 12,010, of August 3rd, 2009 – Improvement on the laid down systematic to assure
the right to family interaction to every children and adolescents – Set provision about
adoption; amends Laws n. 8,069, of July 13th, 1990 – Statute of the Child and Adolescent,
8,560, of December 29th, 1992; revokes provisions from Law n. 10,406, of January 10th,
2002 – Brazilian Civil Code, and the Consolidation of Labor Laws – CLT, approved by the
Decree-Law n. 5,452, of May 1st, 1943; and sets other provisions;
r. Law n. 11,829, of November 25th, 2008: Improve the fight against production, sale and
distribution of child pornography. Amends Law n. 8,069, of July 13th, 1990 – Statute of the
Child and Adolescent, to improve the fight against the production, sale and distribution
of child pornography, as well as turn into crime the acquisition and possession of such
material and other conducts related to online pedophilia.
3. Resolutions from the National Council for the Rights of Children and Adolescents approved since the last report should also be taken into consideration:
a. Resolution n. 215, of November 22nd, 2018 – Regulates the parameters and actions for
the protection of children and adolescents rights in the context of construction works
and ventures;
b. Resolution n. 214, of November 22nd, 2018 – Sets recommendations for the States, District and Municipal Councils of Child and Adolescent Rights, aiming at the improvement
of participation of children, adolescents and other representation of traditional people
and communities in the social control of children and adolescents rights;
c. Resolution n. 213, of November 20th, 2018 – Provides on the strategies to facing lethal
violence against children and adolescents;
d. Resolution n. 210, of June 5th, 2018 – Decides on rights of children, whose mothers,
adults or adolescents, are deprived of liberty;
e. Resolution n. 191, of June 7th, 2017 – Sets provisions over the participation of adolescents in the National Council for the Rights of Children and Adolescents -CONANDA.
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f. Resolution n. 187, of May 23rd, 2017 – Approves the document: Technical Guidelines to
street social educator in programs, projects and services with children and adolescents
living on the streets;
g. Resolution n. 181, of November 10th, 2016 – Sets the parameters for interpreting rights
and adjustment of services in relation to the assistance of children and adolescents from
traditional population and communities in Brazil.
h. Resolution n. 180, of October 20th, 2016 – Sets provisions over equality of rights among
girls and boys in children and adolescents assistance, protection and defense public policies;
i. Resolution n. 178, of September 15th, 2016 – Establishes parameters and recommendations for the introduction, implementation and monitoring of the Information System
for Child and Adolescence (SIPIA);
j. Resolution n. 177, of December 11th, 2015 – Regulates the right of the child and adolescent
no to be submitted to excessive medicalization;
k. Resolution n. 163, of March 13th, 2014 – Sets provisions over the abuse of targeting
advertising and marketing communications to the child and adolescent;
l. Resolution n. 162, of January 28th, 2014 – Approves the National Action Plan to Combat
Sexual Violence Against Children and Adolescents;
m. Resolution n. 160, of November 18th, 2013 – Approves the National Social and Educational Assistance Plan;
n. Resolution n. 139, of March 17th, 2010 – Sets parameters for the introduction and operation of Guardian Councils in Brazil;
o. Resolution n. 137, of January 21st, 2010 – Sets parameters for the introduction and operation of national, state and municipals funds for the rights of children and adolescents
and sets other provisions.
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2. Definition of the child (art. 1)
4. In Brazil, under the terms of article 2 of the Statute of the Child and Adolescent, the
following age definitions apply to children and adolescents: a) up to 12 uncompleted years
old – the person is a child; and b) between 12 and 18 years old – an adolescent, or teenager.
5. According to data from the Brazilian Institute for Geography and Statistics, there are
currently around 60 million children and adolescents in Brazil, thus distributed by age:
•
•
•
•

0 to 4 years old: 14,730,311;
5 to 9 years old: 14,650,311;
10 to 14 years old: 14,805,478;
15 to 19 years old: 15,790,863.

6. A total of 35.5 million of those are children (0 to 12 uncompleted years old), representing 17% of the population, of which 50.9% are male and 49.1% are female. 83.5% live in
the urban area and 16.5% in the rural area. Regarding race/color, 49.8% are brown, 42,4%
white; 6.9% black and 0.9% indigenous or yellow.
7. The Brazilian Civil Code was amended in 2019 to ban the marriage of children and
adolescents under 16 years old, in any event. The exception, to those reaching this age,
is that they are only able to get married when expressly authorized by both parents or
legal representatives. (Civil Code – article 1,520).
8. There is no consolidated official data available on the number of married children at
present. Estimates available have been gathered by civil society organizations, and they
served as a basis for the legislative change mentioned above (Law n.13,811/19).
9. According to a study carried out by the non-governmental organization Promundo,
published in 2015, Brazil is the fourth country with the most child marriages in the world,
in absolute numbers. Three million women claim to have gotten married before 18 years
old. Moreover, the study shows that 877 thousand Brazilian women 15 years old or less
got married, and that, presently, there are around 88 thousand boys and girls (with ages
between 10 and 14 years old) engaged in consensual, civil and/or religious union in Brazil.
Hence the need for an express prohibition of child marriage by the aforementioned
legislation.
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10. The Brazilian constitutional legislation is based upon four founding principles, among
them, the promotion of good for all, without prejudice of origin, race, sex, color, age
or any other form of discrimination (Federal Constitution – article 3, IV). The Federal
Constitution and the Statute of the Child and Adolescent specifically prohibits any form
of violence and discrimination against children and adolescents. (Federal Constitution –
article 227 and ECA – article 5).
11. Stemming from this legal-protective framework, the full protection rule is guided by
three general guiding precepts: (i) the absolute priority principle, (ii) the higher interest
of the child principle, and (iii) the assistance decentralization principle.
12. The principle of the higher interest of the child influences in practice all state interventions towards children and adolescents, on judicial (regulation of visits, establishment
of alimonies, moral damages, adoption, accommodation in substitute families, shared
custody, pregnancy support alimonies, statutory relations, etc), budgetary, and political
matters, among many other areas. This principle allows for children and adolescents not
to be seen as objects and to act as a subject of rights, in the center of decisions.
13. The right to life and to a full and healthy development is a fundamental right of children
and adolescents in Brazil, established specifically both in the Federal Constitution, the
ECA and other legal tools that address this population.
14. Likewise, the social participation and prominence of children and adolescents are
secured, as aspects of the right to freedom, as expressed by the ECA – article 16, II, V
and VI below:
ECA – Article 16 The right to freedom comprises the following aspects:
II – opinion and expression;
V- participate in the family and community life, without discrimination;
VI – participate in the political life, in accordance with the law.
15. To prevent discrimination, Brazil adopts, besides the law and the sanctions therein,
continuous action within the society. In the school context, for example, discussions are
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held in the classroom and other collective spaces. The matter is also addressed on communication channels, aiming to promote the right of all people to non-discriminatory
treatment, regardless of birthplace, family situation, age, sex, race, ethnicity or color, religion
or belief, disability, personal development or learning conditions, economic conditions,
social environment, region or place of residence or other condition that distinguishes
people, families, or the community they live in (ECA article 3).
16. There is no death penalty in Brazil, therefore, there is no question that children and
adolescents will not receive that sentence. On the contrary, children are considered not
criminally responsible for their actions. Adolescents, when committing offenses, are directed to comply with correctional measures, which aims for the recovery, professional
training, and social reintegration of the adolescent.
17. In relation to child and adolescent suicide and self-mutilation, Brazil is aware of this
issue and promotes public debates together with the civil society, through annual national
promotional campaigns, such as: “Embrace life”, “Give life a like” and “Yellow September”.
Families are involved in the process, inasmuch as they have a primary role in noticing the
first signs of a possible suicidal behavior.
18. In this context, the federal government recently approved the National Policy of
Self-mutilation and Suicide Prevention, a permanent public strategy aimed at anticipating
those events and addressing factors associated to them (Law n. 13,819/2019 and Decree
n. 10,225/2020). Among other measures, the Policy established regulations related to
compulsory notification of self-inflicted violence, particularly in cases of children and
adolescents.
19. Brazil still faces the challenge of premature and violent deaths among children and
adolescents. They arise mainly from the involvement with drug trafficking and other
criminal behaviors.
20. In this regard, homicide was the main cause of death for male youth, responsible for
55.6% of deaths among young males from 15 to 19 years old. As regards women in the
same age group, the rate of death by homicide is considerably lower: 16.2% of deaths
among those between 15 and 19 years old .
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21. With reference to death during the first year of life, the national official data in 2019
indicates that 35,293 children died as a result of multiple causes, such as: tuberculosis,
tetanus, diphtheria, measles, traffic accidents, etc.
22. Between ages 1 and 19, in the same period, 29,913 deaths were registered.
23. In 2020, deaths in the first year of life amounted to 20,042 and in the other age groups
(between 1 and 19 years old) amounted to 16,726 occurrences.
24. In relation to children and adolescents heard in judicial or administrative proceedings,
we explain that in Brazil all procedures that involve minors are conducted under legal
confidentiality, so that there is no publicity of these acts (ECA – article 143 and Criminal
Procedure Code – article 189, II and III).
25. Regarding the development of policies focused on children and adolescents, it is worth
noting that in Brazil we have the National Council for the Rights of Children and Adolescents – CONANDA, state and municipal Children and Adolescent Rights councils. These
collegiate entities have the roles of formulating general standards for policies focused
on child and adolescent rights, of overseeing enforcement actions, and of considering
the guidelines and lines of action set up in the ECA.
26. Within CONANDA (Law n. 8,242/1991), the CPA – Committee for the Participation of
Adolescents was established (Resolution n. 197/2017) was established, with the intention
of strengthening the participation of adolescents in decisions that affect them. They are
able to present to CONANDA propositions for agendas, resolutions, campaigns about
the rights of children and adolescent and topics for deliberation.
27. A total of 47 adolescents sit at the CPA. They are appointed within the adolescents
participation spaces in the Regional Councils for the Rights of Children and Adolescents
and coming from diverse social groups, as a way of including all of the country’s regional
and ethnical diversity. This is one of the ways by which Brazil ensures youth participation
in decision-making procedures.
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3. Civil rights and freedoms (arts. 7, 8, and 13–17)
28. In Brazil, birth registration is secured to every child as a fundamental right. The Federal
Constitution assures the gratuity of public birth registrations (Federal Constitution – article
5, LXXVI) and the ECA established the regular civil registration as one of the protective
measures towards child and adolescents (ECA – article 102)
29. Brazilian nationality is granted to children and adolescents on the following cases
(Federal Constitution – article 12):
a) born in Brazil, even to foreign parents, as long as they are not in their country’s official
service;
b) born abroad, to Brazilian father and/or Brazilian mother, as long as any of them is in
the official service of the Federative Republic of Brazil;
c) born abroad to Brazilian father and/or Brazilian mother, as long as the child is registered
in the appropriate Brazilian embassy/consulate or come to reside in the Federative Republic of Brazil and opt, at any time, after reaching the age of majority, for the Brazilian
nationality;
d) those who, in accordance with the legislation, acquire the Brazilian nationality; of nationals of Portuguese-speaking countries, it is required that they have lived in Brazil for
a continuous year and moral reputation;
e) foreigners of any nationality that have lived in the Federative Republic of Brazil for
more than 15 years continuously and have no criminal conviction, as long as they apply
for the Brazilian nationality.
30. Regarding the preservation of privacy, the country’s legislation assures to children and
adolescents protection of image, of private life privacy and honor, as well as in relation
to various conducts that may be harmful to them (FC – article 5, X and ECA – article 17).
In other words, information about children and adolescents is protected under legal
confidentiality and receives differentiated treatment due to their peculiar condition of
developing individuals.
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31. In July 2019, Brazil approved Law n. 13,853/2019 (General Data Protection Law). That
Law established that data on children can be collected without consent only when the
information is essential to ensure their protection or to contact parents or legal guardian.
The content shall be used only once and cannot be stored, and under no circumstances
it can be forwarded to third parties without consent. Games and other online activities
shall also request only strictly necessary personal data.
32. The freedom of thought, conscience, and belief, as well as the freedom of association
and peaceful assembly, derive from the freedom of expression, assured to every Brazilian,
without any distinction (FC – article 5).
33. Regarding access to information, the latest basic education census, carried out by the
National Institute for Educational Studies and Research (INEP), verified that there are:
•
•
•
•

62,478 existing facilities in schools used as computer labs.
65,901 existing facilities in schools used as libraries. There is no information on
accessibility.
94,664 existing facilities in schools used as libraries and/or reading rooms. There is no
information on accessibility.
36,991 Multifunctional Resources Room for Specialized Education assistance – AEE

4. Violence against children (arts. 19, 24,
para. 3, 28, para. 2, 34, 37 (a) and 39)
34. Through the National Human Rights Ombudsman, an expansion and reinforcement
of the Report Channels for human rights violations was enacted, focusing especially on
violence against children and adolescents. The Ministry of Women, Family and Human
Rights (MMFDH) implemented a number of actions for the improvement of the service.
For example, changes in the call center protocols shortened the waiting time of the
complainants from 50 minutes to less than one minute. Presently, it is also possible to
receive assistance instantly through the web page ouvidoria.mdh.gov.br, the smartphone
app “Human Rights Brazil” or messaging apps Telegram and WhatsApp. It should also be
noted the signing of cooperation agreements with state prosecution offices with the
goal of providing them with the possibility of using and accessing complaints directly
through the system.
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35. Moreover, the National School of Child and Adolescent Rights – ENDICA – was created out of a partnership with the United Nations Development Programme and the
University of Brasilia Government and Public Administration Advanced Studies Center.
In order to offer quality and accessible training to all of those who are part of the Child
and Adolescent Rights Safeguarding System, the ENDICA was launched in October 2020
and two courses have already been released, with more than 10,000 enrolled students.
Many other courses are already in the pipeline for 2021 and all of them will include 60
hours of training and grant certificates. Also in 2021, one specialization course and one
master’s degree course will be offered.
36. National Forums have also been launched, aiming at mobilizing, training and establishing partnerships with actors from the Rights Safeguarding Systems, from the five regions
of Brazil, for local actions of integral protection of children and adolescents victims of
violence. In 2020, the National Forums gathered more than 9,000 applicants, and more
than 220,000 people were reached through the Ministry of Women, Family and Human
Rights’ official channels. During 2020, three forums were carried out on the topics of sexual
exploitation online, youth lethality and drugs in the childhood and adolescence. In 2021,
four National Forums will take place, and it is expected that they will reach thousands of
people. All events will result in digital books, comprising the lectures and best practices
presented in events, and in reports containing contributions from specialists in public policy.
37. It is worth noting the encouragement for the creation of facilities that encompass,
in a single space, programs, services that provide protection and integral assistance for
children and adolescents victims and witnesses of violence, through multidisciplinary
specialized teams. These facilities are known as Integrated Centers of assistance to children
and adolescents victims and witnesses of violence. The Integrated Centers shall, among
other services, provide psychosocial services. This initiative will gather diverse actors, such
as Rights Councils, Public Prosecution Office, Public Defender’s Office, Judiciary Branch,
State Health Offices, Education, Welfare, Public Security, among others.
38. Another prominent initiative is the Safe Child Program, conducted in partnership with
the Organization of Ibero-American States (OEI). The Program aims at training professionals from the Rights Safeguarding System on the subjects “Intersectorial and interdisciplinar protection of children and adolescents victims of violence”, “Sexual violence” and
“Assistance and protections programs”, through workshops, courses and meetings. The
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Program’s ultimate objective is to train professionals working on programs/projects that
promote children and adolescents’ social participation and leadership.
39. The article 19 of the Convention established that the State Parties should adopt
protection measures for the child against all kinds of physical or mental violence, including sexual abuse, “as long as the child is under the parent’s custody, legal representative
or any other person responsible to them”. There is also a fundamental concern for the
family as the basic cell of society, be it biological or acquired, since family relations have
a direct bearing over the care of children. A healthy domestic environment favors the
proper monitoring of minors’ routine and prevents the occurrence of abusive treatment,
be it physical, mental, or sexual.
40. In that regard, we highlight that the Family Relation Strengthening National Strategy
envisages, as guidelines, “the recognition and support to the roles carried out by the
family in the formation, care and protection of children, adolescents and young people”
(Decree n. 10,570/2020, article 4, II, “a”) and, moreover, “the promotion of an appreciation culture for child and adolescent years as special stages in personal development,
the recognition and support to the roles of parents or legal guardians with regard to the
needs and rights of the child and adolescent, in order to strengthen the parental role
and the centrality of the family” (article 4, VI). Bearing in mind the implementation of efficient public policies in that domain, it should be stressed the important role parents and
legal guardians play in the adequate development of children and adolescents, positively
impacting their adult lives.
41. Paragraph 3 of article 24 of the Convention sets forth the adoption, by the State
parties, of “all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional
practices prejudicial to the health of children”. Unfortunately, international reports indicate considerable rates of child marriage worldwide. The United Nation’s Children Fund
(UNICEF) estimates that 10 million additional child marriages will take place until the end
of the present decade, partly due to the Covid-19 pandemic.
42. In Brazil, although this practice still occurs, especially in contexts of vulnerability, the
Executive Branch has strongly promoted awareness of the fight against teenage pregnancy,
since the beginning of the current administration. As a result of these efforts, a 2019 law
established the National Week of Teenage Pregnancy Prevention (Law n 13,798, of January
3rd, 2019), which takes place on the week of February 1st of each year. Additionally, Law n.
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13,811, also of 2019, raises the minimum age of civil marriage, banning it for those under 16
years old. In 2020, the promotional campaign to prevent teenage pregnancy “Everything
has its proper time” innovated by offering more scientific information, including on affectivity, by involving the family and by helping young people reflect on their professional
and future project.
43. With the outbreak of the Covid-19 pandemic, reports of violation against children and
adolescents have increased, both before citizen service channels (“Dial 100 and “Dial 180”
hotlines) and by means of joint actions before investigative and judicial bodies, such as
the Federal Police, which has initiated operations against child sexual exploitation and
networks that promote pedophilia.
44. As regards violence against girls, Law n. 11,340/06 (“Maria da Penha” Law) seeks to
address this issue integrally. Therefore, its text considers the implementation of social
educative activities as tools to combat domestic and family violence. Such regulations
are found specifically in article 8, item V, as well as in article 35, item IV, below:
Article 8
(...)
V- the promotion and execution of educational campaigns for preventing domestic and
family violence against women, targeted at the school public and society in general, and
diffusion of this Law and the mechanisms of protection of women’s human rights;

Article 35
The Federal State, the Federal District, the states and the municipalities may create and
promote, within their respective competences:
(...)
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4 – Programs and campaigns against
domestic and family violence;
45. With Maria da Penha Law as a guiding element, several measures have been taken by
the Brazilian State aiming at the prevention of violence against teenage women and girls.
46. A booklet called “Facing online violence against adolescents in the context of the
Covid-19 pandemic”, published in August 2020, aims at raising awareness among teenage
women and girls about online violence, including guidance for the prevention of violence
in digital media, such as web pages, apps and social media. This booklet is a response to
the social isolation measures to control the health crisis caused by Covid-19.
47. This booklet’s aim is to serve as a tool for preventing online violence against teenage
women and girls in the pandemic context, considering that especially during quarantine the virtual environment has become the primary space for social interaction and
communication, and that girls and teenage women are particularly vulnerable to abuse,
exploitation and virtual violence.
48. The booklet brings information on the subject of online violence, its definition, kinds
and forms of prevention. It also lists websites where it is possible to find more information
on the subject, thus seeking to guide teenage women and girls for the safest possible
internet browsing. One of the booklet’s chapter contains step-by-step guidance for girls
who, during the reading, may identify as targets of violence on the digital environment,
in order for them to learn how to seek help.
49. Another booklet called “Protective Family” works as a guide to parents and legal guardians on how to identify risk of sexual abuse, child exploitation and pedophilia. Moreover,
the campaign “Surfing Safely” raises awareness of parents about technological content
received by children.
50. In 2022 Brasil will host the WePROTECT Global Alliance (WPGA) Summit. As a result
of the fusion between the “Global Alliance against Child Sexual Abuse Online”, founded
in 2012 by the European Home Affairs Commissioner and the US Attorney General, and
“WePROTECT”, founded in 2014 by the then prime minister of the United Kingdom, the
WPGA was established in 2016 with the goal of building a strong global voice against abuse
and sexual exploitation of children and adolescents online. In 2020, WPGA became an
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independent non-profit institution, funded by private philanthropic foundations. Currently, 98 governments, 45 private sector companies, 46 civil society organizations and 9
international institutions are members of WPGA.
51. In coordination with the Brazilian Federal Government, the next WPGA Global Summit will be take place in Brazil, in the city of Brasilia – Federal District, on March 09th and
10th, 2022. The Global Summit will strengthen the networks that sustain the Alliance. The
Summit’s specific goal is to provide a unique opportunity to the members of the WePROTECT Global Alliance to get together and share learnings and good practices, as well as
reach an agreement over collaborative solutions, reaffirming commitments to take action.
52. The Summit will include plenary sessions and simultaneous additional themed sessions.
The event will be held in person, depending on sanitary conditions arising from the global
pandemic, and will last two days. Participants who are not able to attend locally may
participate virtually. The Summit will gather high-level representatives of all members of
the Alliance, including government, the private sector, civil society organizations, regional
entities and United Nations agencies.
53. Also the campaign promotion #girlsforgirls aims at building solidarity among teenage
women and girls on the virtual environment, so that they take care of each other and do
not act as online violence agents among themselves.
54. The Executive Branch has established a partnership with the Judiciary Branch of the
Federal District to promote the project called “Maria da Penha goes to school: educating
to prevent and inhibit violence against women”. The main goal of this project is to train
and raise awareness among education professionals about domestic and family violence
against women.
55. The school is most common spaces for community interaction for girls and teenage
women. It is thus an adequate environment for prevention actions to take place as well
as for raising awareness among the school staff about domestic and family violence situations experienced by the students. Training education professionals about this subject
and making all school community aware of it is of paramount importance.
56. As part of the “Maria da Penha goes to school project”, as series of lectures and courses
with guidance counselors, administrators, support staff and educational coordinator has
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taken place to raise awareness and provide training about domestic and family violence,
means for resorting to the local protection network, promotion of women’s rights, etc.
57. This project also raises awareness and trains teachers of all grades about women’s
rights and domestic and family violence, so that they become agents for the promotion
of Maria da Penha Law in the schools. It also includes discussions aimed at making teachers
aware of the possible identification of cases in their classrooms and of the importance
of promoting of debates with boy and girl students about women’s rights, domestic and
family violence and healthy relationships.
58. The National Plan for Fighting Feminicide (PNEF) may be published in the first half of
2021. Its purpose is to fight feminicide by implementing integrated and structured public
policies throughout the national territory. It also plans to expand the project to many
Brazilian states, which will be a major improvement in protecting teenage women and
girls and preventing domestic violence.
59. PNEF is based on the fact that violence against women and feminicide have many dimensions and aspects, directly related to the condition of the female sex. These practices
must be deemed violations of women’s human rights. Therefore, prevention measures
and the fight against these violations require wide and structural action in many sectors.
60. This Plan has five axes, each one with specific actions to reach its goals: coordination;
prevention; data and information; fight against feminicide; and protection of rights and
assistance.
61. Numerous actions planned in each of PNEF axes will cause a direct impact on the
protection of teenage women and girls, especially in the prevention axis. Prevention efforts include planned activities in rural areas and schools, national campaigns, training of
professionals and promoting information material.
62. The House of Brazilian Women also provides assistance to children accompanying their
mothers. Besides assuring children’s well-being in the House of Brazilian Women’s facilities, this service also works in identifying violence and vulnerability signs in children and
is mindful of the responsibility of referring these cases to protection services provided
for by the Statute of the Child and the Adolescent. If need be, referral can also be made
to the nearest social assistance institutions.
228 CEDECA – RIO DE JANEIRO

63. Brazil runs important information systems about children and adolescents, such as
the complaints panel of the National Ombudsman of the Ministry of Women, Family and
Human Rights – “Call 100”; the Social Assistance Welfare Monitoring System; the Notifiable
Diseases Information System from the Ministry of Health (SINAN-Net) and the National
Hosting and Adoption System of the National Council of Justice – CNJ.
64. These databases indicate that in 2019, 86,837 violence reports against children and
adolescents were made, as follows: 38% were related to negligence; 23% to psychological
violence; 21% to physical violence; 11% to sexual violence; 3% to institutional violence; 3%
to work exploitation; and 1% to other elements.
65. The State provides citizens public access to channels for reporting human rights
violation, particularly “Call 100” and “Call 180”, besides online service channels and other
direct channels.
66. As an example, in 2019, “Call 100” registered 17 thousand incidents of violence against
children and adolescents. Operating 24 hours a day, including Saturdays, Sundays and
holidays, this service receives, examines, and forwards reports of human rights violations to competent agencies. It performs, thus, a fundamental role in checking reports
of violation of minors’ rights.
67. The Ministry of Justice and Public Security coordinates operations to fight child sexual
abuse and exploitation on the internet. Up to the present, seven operations called “Light
in Childhood” have been carried out in the country, with participation of Civil Police in
many states. These operations also benefit from technical cooperation with other countries, such as Argentina, the United States, Panama and Paraguay. The operations have
resulted in the arrest of more than seven hundred people and in the execution of more
than one thousand five hundred search and seizure warrants of computers and digital files.

5. Family environment and alternative care (arts. 5,
9–11, 18, paras. 1 and 2, 20, 21, 25 and 27, para. 4)
68. Brazil has a robust protection system for children and adolescents and their families
separate from parental care. As regards family support, the Social Assistance Policy provides
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many services, programs and projects, such as the Social Assistance Reference Centers
(“CRAS”), which work to prevent violations of rights and to strengthen family bonds.
69. According to the report SUAS Census (Census of the Unified System of Social Assistance – 2019), protection services for families and the individuals cover 100% of the
national territory. The Social Assistance Specialized Reference Centers (CREAS), which
provide assistance to children victims of violence and to the family or individuals allegedly violating the rights of children and adolescents, currently have a 96.4% coverage in
cities with more than 20 thousand inhabitants.
70. Regarding host institutions (shelters), there are 2,801 Host Units – Children and Adolescents, as follows: 2,000 in Institutional Shelters; 79 in Host Families: 79 and 42 other
arrangements.
71. As regards family accommodation, the Social Assistance Policy provides 333 services
of family hosting, with 1,625 host families.
72. With regard to the number of children separated from their parents as a result of
court orders, according to the National System of Adoption and Hosting of the National
Council of Justice – CNJ, 30,964 actions of family power suspension were filed in year 2020.
73. Brazil has 4,766 institutions, 24.4% of which correspond to Family Hosting Service in a
Host Family (temporary). These institutions are present throughout the country as follow:
•
•
•
•
•

Central-western Region: 388;
Northeast: 627;
North: 281;
Southeast: 1,910;
South: 1,100.

74. According to Resolution 1 of CONANDA/CNAS, institutional hosting services may
host up to 20 children and adolescents, whereas in family hosting service, each family
can foster only one child/adolescent, except in groups of siblings.
75. The number of children and adolescents living in institutions of temporary homes in
Brazil in March 2021 is 30,964, thus distributed:
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•
•
•
•
•

Central-western Region: 2,561;
Northeast: 4,312;
North: 1,784;
Southeast: 14,647;
South: 7,317.

76. The Statute of the Child and Adolescent determines that the permanence of children
and adolescents in an institutional host program will not exceed 18 months, except for
proven need that it serves their higher interest, properly substantiated by the judicial
authority .
77. However, from January 2020 to March 2021, the duration of the accommodation of
around 10% of sheltered children and adolescents has exceeded 18 months, as detailed
below:
•
•
•
•
•

Up to 6 months: 9,938;
From 6 months to 1 year: 4,780;
From 1 to 2 years: 7,103;
From 2 to 3 years: 3,285;
Over 3 years: 6,298.

78. We are working alongside the National Congress, CNJ and civil society to speed up
adoption proceedings and to promote host families in order to avoid the institutionalization of the child.
79. According to Brazilian legislation, every child or adolescent allocated in a host family
program or institution has its situation reassessed every 3 months at most. In doing so, the
competent judicial authority renders a reasoned decision, based on a report produced
by an intersectional or multidisciplinary team, on the possibility of family reintegration or
accommodation in a substitute family, in any of the arrangements provided for by article
28 of the Statute of the Child and Adolescent. From 2020 to March 2021, 10,632 children
and adolescents have been reintegrated.
80. From 2014 to March 2019 5,546 children and adolescents adoptions were registered,
as follows:
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•
•
•
•
•
•

Up to 3 years old: 1,514;
From 3 to 6 years old: 1,584;
From 6 to 9 years old: 1,015;
From 9 to 12 years old: 725;
From 12 to 15 years old: 485;
From 15 years old on: 215.

81. Many Federal Government programs and actions focus on guiding parents and legal
guardians on fostering children. As an example, the “Happy Child Program” has a special
emphasis on the early childhood.
82. Moreover, the project “Strong Families”, through which parental skills are taught to
parents and legal guardians of children from 10 to 14 years old, is currently under implementation in many states throughout the country. The “Family-Job Balance Program” works
to encourage parental care in balance with professional activities, and co-responsibility
at home.
83. Regarding intercountry adoptions, the legal procedures regulated by the Constitution
and ECA have been described in the first report presented to the Committee. Intercountry
adoption is an exceptional measure in Brazil and should be resorted to only after exhausting all attempts of adoption within the country.
84. Brazil has enacted the Hague Convention of 1993 (relating to the protection of children
and cooperation in matters of intercountry adoption) through Decree 3,087/99.
85. A Federal Central Authority (ACAF) has been established to oversee intercountry
adoptions, receive and transmit requests of international cooperation and comply with all
the duties imposed to Central Authorities included in the treaty. ACAF’s duties comprise
fulfilling the administrative procedures pertaining to international legal cooperation and
compliance with the 1993 Hague Convention, participating in the process of accrediting
foreign organizations for intercountry adoption, as well as receiving and transmitting
requests for intercountry adoptions. The proceedings follow the rulings of the Council
of Brazilian Central Authorities, a collegiate body chaired by the Ministry of Justice and
Public Security and consisting of 27 State-level Central Authorities for Intercountry Adoption and other governmental representatives.
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86. Brazil has regulated intercountry adoptions and the action of foreign and national
organizations which work in the field of intercountry adoption (Decrees 5,491/05 and
5,947/06). These non-profit organizations are responsible for sending to the Brazilian
authorities post-adoption reports, as regularly as set forth by the Brazilian legislation and
the certificates of foreign citizenship granted to adopted Brazilian children, in order to
ensure full protection of those within the jurisdiction and laws of the country of their
new residence. They must also submit annual reports of their activities, detailing the
number of adoptions carried out, costs involved and contributions to social projects.
87. In 2019, the Council of Brazilian Central Authorities regulated Article 48 of the Brazilian
Statute of Children (ECA), which provides for the adopted children the right to access
their adoption file, if available, by presenting a free and electronic request to ACAF. By
the time of the writing of this report (March 2021), about 120 requests have been received
and more than 40% of those requests have already been positively answered.
88. The following chart illustrates the number of intercountry adoptions of children and
adolescents who used to reside in Brazil by nationals of other States Parties to the 1993
Hague Convention over the years:
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International Adoptions in Brazil, from 2001 to 2013
600

442

422

400

400
336

358

351

332

415

316

314

335
300
217

200

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

89. As for the illicit transfer and non-return of children abroad, the Brazilian Central Authority (ACAF), which is within the Ministry of Justice and Public Security, is, concurrently,
responsible for the subjects of Intercountry Adoptions and International Child Abduction.
The Hague Convention of 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction was
enacted by Decree 3,413/00.
90. In child abduction cases, the ACAF works in partnership with the Brazilian Office of
the General Attorney, which oversees ACAF’s judicial representation for the application
and enforcement of the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction in Brazil. Additionally, cooperation has been established with the Brazilian Federal Police, which engages in efforts to locate children brought to Brazil that do
not have their addresses confirmed by the requesting country. These activities may also
involve the participation of the Ministry of Foreign Affairs, Brazilian consulates, the central
authority of the foreign country concerned, federal judges, and technical assistants of
the Federative Republic of Brazil and its Courts of Justice.
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91. The Brazilian Prosecution Office can participate in this process, at its discretion, by
submitting complaints in cases where there is either evidence of a crime or a situation of
vulnerability related to the child while he or she is in the Brazilian territory. The judicial
authority in charge of deciding on the abduction case can issue a provisional measure of
protection on behalf of the child under its jurisdiction.
92. The following chart illustrates the number of international child abduction cases
received and transmitted by the Brazilian Central Authority since 2014:
Number of international child abduction cases received
and transmitted by the Federal Central Authority since 2014
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6. Disability, basic health and welfare (arts. 6,
18, para. 3, 23, 24, 26, 27, paras. 1–3, and 33)
93. Brazil, in compliance with its duty to protect the life and health of children and
adolescents, in order to prevent communicable diseases, provides, within its National
Immunization Program, a schedule for vaccination of children and adolescents. The government thus continuously offer, free of charge, vaccines against serious diseases, such
as: measles, meningitis, poliomyelitis, diphtheria, tetanus, pertussis, tuberculosis, hepatitis
B, rotavirus, pneumonia, otitis,
yellow fever, mumps, rubella, chickenpox, and HPV.
94. In 2019, the Provisional Measure n. 894 established a special pension to children with
Congenital Zika Syndrome born between January 1st, 2015 and December 31st, 2019, who
are recipients of the Continuous Provision Benefit (BPC).
95. Brazil also continuously provides, free of charge, health assistance to pregnant women
and the unborn child, including medical exams, antenatal care, postnatal care, specialized
medical assistance whenever necessary, supply of vitamins and food supplements, and
orientation regarding breastfeeding, nutrition and child development.
96. Working mothers are guaranteed a paid maternity leave of, at least, 120 days. Working
fathers are guaranteed a leave of 5 days. Both leaves seek to offer to newborns all of the
assistance and care essential in their first days of life, enabling the development of a bonding between parents and their newborn child that is essential to the child’s development.
97. Regarding primary health care services, the newborn is offered a range of medical
exams, for an early diagnosis of metabolic diseases, enabling therapeutic interventions
that can be determinant to the health and quality of life of children and their families,
if initiated early.
98. Just as health services are offered to children, adolescents are also offered, within
the SUS – Unified Health System, medical consultations, exams and orientation about
reproductive health and family planning, including with the supply of free of charge
contraceptives.
99. It should be noted that in Brazil, sexual intercourse with anyone under 14 years old is
considered a crime (Criminal Code – article 217 – A).
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100. Concerning teenage pregnancy, in 2019 Brazil registered 419,255 babies born of children and adolescent mothers, a fact that unveils that extent of this social, economic and
public health problem. The incidence of cases is higher in the Northeast Region of Brazil,
where 143,568 of the cases were registered.
101. In this sense, with the aim of disseminating information about preventive and educational measures that may contribute to a decrease in teenage pregnancy, the government
established the National Week for the Prevention of Adolescent Pregnancy (ECA – article
8 -A), engaging both public authorities and the civil society in this matter.
102. Every year, Brazil performs the National Student Health Survey – PeNSE, aimed at
students of secondary education, in middle school and high school. According to the
research results in 2019, 12.2% of the surveyed students already perform some kind of
professional activity. 60% of those surveyed claimed to watch more than 2 hours of TV
daily, 18.3% of the male students considered themselves fat or very fat and 25.6% of them
reported a desire to lose weight. Among girls, 21.8% of them considered themselves fat
or very fat, and 30.3% of them reported a desire to lose weight. 7.4% of the students
reported to feel humiliated by bullying most of the time or even always, in the 30 days
prior to the research.
103. As for substances such as cigarettes and alcohol, the research revealed that 18.4% of
the students said that they had already tried cigarettes. 55.5% of them had already tried
alcoholic beverages and 23.8% of the students had drank alcoholic beverages in the 30
days prior to the research.
104. Brazilian families with children and adolescents in situation of socioeconomic vulnerability are offered welfare benefits of income transfers such as: Bolsa Família and the
Continued Provision Benefit (BPC), the purpose of which is to ensure the minimum needed
for the subsistence of these families.
105. At the same time, these families are offered basic and special social protection services,
aimed at the strengthening and empowerment of families, so that they can overcome any
possible difficulties and enjoy their social rights, helping keep family ties alive. This way,
communities are also strengthened and people are encouraged to mobilize. Moreover,
benefits and shelters are also provided for, ensuring survival in critical times.
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106. Brazil guarantees the full assistance to the health of children and adolescents with
disabilities through the Unified Health System, ensuring universal and equal access to
services for the promotion, protection, and recovery of health.
107. In this regard, the ECA guarantees that children and adolescents with disabilities have
their overall health needs met, as well as their specific needs of habilitation and rehabilitation, also ensuring them specialized educational services, preferably within regular
schools, without discrimination or segregation (ECA – article 11 and 54).
108. Likewise, protected work is secured to the adolescent with disabilities (ECA – article
66) above 14 years of age, as an apprentice, according to article 7, XXXIII, of the Federal
Constitution.
109. The Brazilian legislation also provides for the implementation of campaigns to encourage the temporary guardianship of children and adolescents separated from their
families, and the adoption, specifically interracial, of older children or adolescents, and
children with special health care needs or disabilities (ECA – article 87, VII).
110. Information on the number and percentage of children with disabilities, disaggregated
as described in paragraph 1, article 23 of the Convention, and according to the types of
disabilities, are available as follows:

0 to 4 years old

5 to 9 years old

10 to 14 years old

0.7%

1.8%

2.9%

Hearing disability

1.1%

2.2%

3.1%

Motor disability

1.8%

1.3%

1.4%

Mental/Intellectual
disability

2.3%

4.9%

6.8%

Visual disability

111. When it comes to the number of children with disabilities in regular or special schools,
789,466 children with disabilities under 14 years of age were registered as attending regular
schools, and 54,660 were registered as attending exclusively special schools.
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7. Education, leisure and cultural activities (articles 28–31)
112. In Brazil, the right to education is recognized by law. The Federal Constitution establishes that it is a right of all, a duty of the State and of family, with a view to the full
development of the person, his or her preparation for the exercise of citizenship and his
or her qualification for work (Federal Constitution – article 205).
113. Children and adolescents are ensured basic education, which is divided in three levels: elementary school, middle school and high school. Parents and legal guardians are
responsible for the enrollment of children and adolescents in educational institutions
from the age of 4 years old (ECA – article 55 and Law n. 9,393/1996 – article 30)
114. Still concerning the educational context, Brazil offers food to students who attend
public schools, through the National School Feeding Program (PNAE), which also offers
food and nutritional education to students of all levels of public basic education, as
detailed further ahead.
115. The federal government transfers supplementary funds to states, municipalities and
federal schools, in 10 monthly installments (from February to November) to cover 200
school days, according to the number of registered students in each education network.
It is worth noting that 30% of the funds transferred by PNAE must be invested in the
direct purchase of products from family farms. This is a way of boosting the economic
and sustainable development of communities (Law n. 11,947/2009).
116. It should be noted that, in indigenous communities, there is a concern of offering
food that is consistent with their eating habits; therefore, specific actions are developed
to this public in the PNAE.
117. Moreover, Brazil has been investing in the development of policies and initiatives
concerning early childhood, which reaches around 3 million Brazilians. The Happy Child
Program constitutes an important tool for families with children under six years of age
to offer their children means to promote their integral development, considering their
families and the context of their lives.
118. This intersectoral program was introduced by Law n. 13,257/2016, which was regulated
by Decree n. 9,579/2018. . It assists pregnant women; children under three years old and
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their families when they are beneficiaries of the Bolsa Familia program; children under six
years old and their families when they are beneficiaries of the BPC; and children under
six years old who are separated from their families due to protective measures provided
for in the Statute of the Child and Adolescent.
119. In 2019, the program conducted more than 23 million visits, spreading information to
more than 2,700 Brazilian cities. It is the world’s largest program for home visits targeting
early childhood. In such a short time, it supported more than 800 thousand children and
pregnant women. With a network comprising more than 22 thousand professionals, the
program was acknowledged by “Wise Awards” as one of the most innovative educational
initiatives.
120. In Brazil, the full enjoyment of the right to culture is protected by the State, which
is responsible for supporting and fostering the appreciation and diffusion of cultural
expressions (Federal Constitution – article 215). This way, the State protects the expressions of popular, indigenous, and Afro-Brazilian cultures, as well as those of other groups
participating in the national civilization process, ensuring, therefore, the appreciation of
the value of ethnic and regional diversity.
121. Children, adolescents and young people from indigenous and traditional communities,
in particular, enjoy the rights provided by the ECA, as Brazilians; therefore, their social and
cultural identity, practices and traditions are respected, as well as their institutions, as
long as they are not incompatible with the fundamental rights recognized in the legislation and the Federal Constitution.
122. The ECA also protects the rights to sports, leisure, information, entertainment and
shows, assuring to children and adolescents the access to community spaces for recreation, and cultural and artistic activities (ECA – article 74 and on).
123. Regarding the incentive for sports, there is the “Second-Half Program”, which assists
children and adolescents between 6 and 17 years old, primarily those who reside in areas
of social vulnerability and who are enrolled in public schools. The program offers sport
activities under the guidance of trained professionals and adequate learning materials.
Each beneficiary may practice up to two team sports and one individual sport before
or after school, up to 6 hours a week. In order to carry out these activities, the Federal
government partners with state and municipal administrations through public notices
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and amendments proposed by congressmen. Between 70 to 100 students are assisted in
each center, with an average of 35 students per class.
124. In 2020, the program “Brazil Integrated” was launched with the purpose of promoting
actions to prevent domestic and stadium violence during soccer games, and addressing
human rights violations. The technical cooperation agreement involves the Ministry of
Citizenship, through the National Secretariat of Soccer and Fan’s Rights, the Ministry
of Women, Family and Human Rights and the Brazilian Football Confederation (CBF).
“Brazil Integrated” envisions a joint action between government ministries and the CBF
in activities on the field and in thematic events in municipalities. 20 actions on the field
and 10 thematic events are anticipated in all Brazilian regions. One of its priorities is to
highlight and disseminate hotlines services that receive complaints of violations of rights
and obligations, such as “Disk 100”, “Disk 180” and “Disk 121”.
125. The main goal of the program is to offer educational activities, in order to stimulate
the integral development of children and adolescents, helping them become aware of
their bodies, explore their limits, value their potential, work up the spirit of solidarity,
mutual cooperation and respect for the collective interests.
126. Recent data demonstrate that Brazil has been achieving in recent years better youth
literacy rates. In 2018, for example, around 23.6% of 5-year-old children were already literate, while 98.7% of children under 12 years of age already knew how to read and write .
127. In Brazil, illiteracy is directly associated to age. The older the population group, the
higher the illiteracy rate. In 2019, there were almost 6 million illiterates with more than
60 years old, which represents an illiteracy rate of 18% in this age group. When younger
age groups are considered, there is a decline in the illiteracy rate: 11.1% among people
with more than 40 years old, 7.9% among those over 25 years old and 6.6% among those
over with 15 years old.
128. These results indicate that younger generations have greater access to education,
becoming literate at an early age. Illiterates, thus, are concentrated among older people.
Changes in illiteracy rates in this age group are due mostly to demographic factors such
as, for example, population ageing.
To sum up:
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•
•

Population over 15 years old: 2019 – 11 million illiterate people, which amounts to a
6.6% rate;
Population over 60 years old: 2019 – 6 million illiterate people, which amounts to a
18% rate.

129. In Brazil, in 2019, 56.4 million people attended school or daycare centers. Among
children from 0 to 3 years old, the school attendance rate was of 35.6%, which amounts
to 3.6 million students. Among children from 4 to 5 years old, the rate was of 92.9% in
2019, an increase compared to the rate of 92.4% observed in 2018, amounting to just over
5 million children.
130. In the age group of children from 6 to 14 years old, there has been, since 2016, a nearly
universal access to school, with 99.7% of people in school in 2019, that is a total of 25.8
million students in the Brazilian education system. The school attendance rate among
young people from 15 to 17 years old was of 89.2% in 2019.
131. Comparing to the 2018 results, school attendance in Brazil improved in all age groups
up to17 years old, remained stable for the age group from 18 to 24 years old, and declined
slightly in the age group over 25 years old.
132. Most of the students since daycare to high school have been attending public schools.
In 2019, public schools were responsible for 74.7% of the students in daycare and preschool, 82.0% of the regular elementary school students and 87.4% of the regular high
school students. The predominance of public school in these levels of education has
been ongoing, with little fluctuation over the years.
133. In 2019, 95.8% of children from 6 to 10 years old were attending the early years of
elementary education, as ideally established for this age group. It should be stressed that
the indicator for this age group may present discrepancies. That is so because the timing
for a child’s introduction to school may vary, even though there is a current normative
that determines that the entrance in the first year of elementary school be when the
child reaches the age of 6 years old until the last day of March.
134. At the final stage of elementary school, ideally established for the age group of 11 to
14 years old, the net adjusted rate of school attendance in Brazil was of 87.5%
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135. In 2019, 71.4% of young people from 15 to 17 years old were attending high school
or had concluded this level of education. This amounted to 2.1% more than 2018, even
though there was a difference of 13.6% regarding the final goal.

People from 15 to 17 years old, by school attendance,
according to the Great Regions (%)
School attendance rate (%)

Great Regions

2016

2017

2018

Brazil

87,2

87,2

88,2

North

87,6

86,6

Northeast

86

Southeast

Net Adjusted Attendance Rate (%)

2019

2016

2017

2018

89,2

68,2

68,5

69,3

88,2

88,7

58,2

59,7

61,9

(1)

62,2

86,1

86,9

(1)

88

59,2

60,7

61,3

(1)

63,3

88,2

88,7

88,9

89,1

76,9

76,5

76,4

(1)

79,5

South

86,2

85,8

88,2

(1)

91,6

69,4

69,6

71,5

(1)

72,9

Central-West

88,5

87

89,4

(1)

90,7

70,1

70,4

71,6

(1)

74,3

(1)

2019
(1)

71,4

People from 18 to 24 years old, by educational indicators,
according to the great Regions, sex and color or race (%)
School
Attendance
Rate (1)

Net
Adjusted
Attendance
Rate (2)

Adequate
Attendance
Rate

Student
School
Delay

Does not
attend
school and
already
concluded
the stage

Does not
attend
school and
did not conclude the
stage

32,4

25,5

21,4

11

4,1

63,5

33,3

21

18

15,2

3

63,7

32

19,5

17

15

2,5

65,5

31,2

28,1

23,2

8

4,9

63,8

34,6

30,6

25,9

8,8

4,8

60,6

35

31,1

25,4

9,6

5,7

59,3

30,7

21,5

18,4

12,3

3,1

66,3
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People from 18 to 24 years old, by educational indicators,
according to the great Regions, sex and color or race (%)
34,2

29,7

24,5

9,7

5,1

60,7

37,9

35,7

29,7

8,2

6

56,1

28,8

18,9

16,1

12,7

2,8

68,3

136. In relation to indigenous children enrollments, we are able to present the data collected and made available by the National Institute for Educational Studies and Research
(INEP) with statistics from the school census, as follows:
137. Of the total of 321,175 indigenous enrollments in the Brazilian education system in 2019,
313,562 were carried out in the regular federal, state, and municipal system, and 252,516 in
the differentiated education system, as shown in the history below.

Total of enrollments in free Basic Education – Native people
Year

Total of
enrollments

Childhood
Education

Primary
Education

Secondary
Education

2019

252,516

35,570

183,974

32,972

2018

233,718

32,418

174,422

26,878

2017

228,195

30,268

171,748

26,179

2016

229,526

27,673

175,019

26,834

2015

226,340

25,649

175,354

25,337

2014

212,162

25,117

171,254

15,791

2013

210,131

22,018

174,014

14,099

2012

202,619

21,704

164,630

16,285

138. Of the total of 302,222 quilombola enrollments in the Brazilian educational system
in 2019, 243,110 enrollments were carried out in public institutions for basic education.
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Total of enrollments in Basic Education – Public school network
Year

Total of
enrollments

Childhood
Education

Primary
Education

Secondary
Education

2019

243,110

46,054

175,587

21,469

2018

223,235

43,217

164,873

15,145

2017

221,504

41,290

164,344

15,870

2016

199,094

36,575

146,741

15,778

2015

206,643

33,413

156,966

16,264

2014

193,983

34,494

145,956

13,533

2013

193,992

31,052

150,610

12,330

2012

179,544

27,990

141,971

9,583

139. It is also considered that, as of 2019, there were a total of 5,925 schools inside these
peoples’ territories, including urban and rural, indigenous and quilombola schools in differentiated locations, as shown in the table below.

Total of schools serving exclusively indigenous and
quilombola people in differentiated territory
Urban
Year

GRAND
TOTAL

2019

Rural

Indigenous
land

Remaining
quilombo
area

Total
Urban

Indigenous
land

Remaining
quilombo
area

Total Rural

5,925

53

205

258

3,318

2,349

5,667

2018

5,726

44

190

234

3,212

2,280

5,492

2017

5,688

42

180

222

3,176

2,290

5,466

2016

5,484

58

160

218

3,057

2,209

5,266

2015

5,435

53

160

213

3,019

2,203

5,222

2014

5,459

51

145

196

2,986

2,277

5,263

2013

5,272

46

135

181

2,991

2,100

5,091
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Total of schools serving exclusively indigenous and
quilombola people in differentiated territory
2012

4,869

41

135

176

2,831

1,862

4,693

2011

4,808

39

136

175

2,780

1,853

4,633

2010

4,676

35

136

171

2,729

1,776

4,505

140. The data in Portuguese, both for quilombola communities and for indigenous communities, updated until 2019, can be verified on the website of the Ethnic-Racial Policies
Monitoring System (SIMOPE) in https://seppirhomologa.c3sl.ufpr.br/ or on the website
of the National Institute for Educational Studies and Research (INEP) in https://www.gov.
br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data.
141. With regard to the resources of the main programs designed to support basic education students, we highlight the following:

National School Food Program (PNAE)
142. It is a supplementary program to education, provided for in the Constitution, as a
strategy to combat child malnutrition and obesity and to promote health, which aims
to meet the nutritional needs of basic education students, including early childhood
students, during their stay at school.
143. With respect to the target audience, the PNAE serves, through the transfer of supplementary financial resources , students from Kindergarten, Primary and Secondary
Education, indigenous people and quilombolas from full-time schools, Youth and Adult
Education (EJA), and those who attend Specialized Educational Assistance (AEE) in the
counter-shift, enrolled in public schools, philanthropic, and community agencies (partnered with government).
144. As an implementation strategy, the federal government sends financial resources that
can only be used for buyingfood, and at least 30% of the transferred amount must be
destined to the purchase of products from family farming. The amounts, in turn, are set
based on the School Census from the year prior to the service. The amount sent by the
Union to states, the Federal District and municipalities, per school day, for each student,
is set according to the school stage and modality.
246 CEDECA – RIO DE JANEIRO

145. It is worth noting that the per capita figures for students enrolled in daycare and preschool are R$ 1,07 (one real and seven cents) and R$ 0,53 (fifty-three cents), respectively.
146. For 2021, the PNAE budget for the provision of the entire basic education system is
R$ 4,059,564,405.00 (four billion, fifty-nine million, five hundred and sixty-four thousand,
four hundred and five reais).
147. Specifically regarding students enrolled in kindergarten (daycare and pre-school), the
estimated budget for 2021 is R$ 1,258,137,551.00 (one billion, two hundred and fifty-eight
million one hundred thirty-seven thousand, five hundred and fifty-one reais).
148. The table below shows the amount of resources already transferred by the FNDE, in
the financial year of 2021, to the State Secretariats of Education (SEDUCs), City Halls (PMs)
and Federal Education Institutions (IFEs), referring to the payment of three installments.

Stage/Type

*Amount paid 2021 (R$)

PNAE – School Food – AEE
PNAE – School Food – Daycare
PNAE – School Food – EJA

14,313,720.89
187,723,947.75
49,878,157.31

PNAE – School Food – High School
PNAE – School Food – Indigenous
PNAE – School Food – Preschool

162,784,563.90
9,399,323.60
143,859,886.00

PNAE – School Food – Quilombola

10,305,987.60

PNAE – School Food – Primary School

533,762,311.98

PNAE – School Food – Integral High School Integral High
School

17,487,297.00

Grand Total

1,129,515,196.03

* the amount refers to 3 payments
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National School Transport Support Program – PNATE
149. The program was introduced by Law n. 10,880, of June 9, 2004, with the goal of ensuring access and permanence in school facilities for students of public basic education,
residing in rural areas, who rely on school transportation. The financial support of this
program consists of the automatic transfer of financial resources, on a supplementary
basis, to states, the Federal District and municipalities, to defray expenses with vehicles
maintenance and the outsourcing of school transportation services.
150. In 2020, the PNATE transferred resources to the 5,174 Executing Agencies nationwide,
releasing R$ 720 million to City Halls, State and Federal District Education Secretariats,
benefiting 4,375,912 basic education students.

School Path Program
151. Designed in 2007, it was regulated by Decree n. 6,768, of 2009, with the intent of
renewing and standardizing school transportation vehicles and vessels fleet, ensuring
safety and quality and contributing to the access and permanence of students in public
schools of the basic education system.
152. In 2020, the the School Path Program transferred an amount of R$ 403,996 million to
916 Municipal City Halls and 13 State Secretariats of Education, enabling the acquisition of
1,655 school buses, of which 1,427 rural buses and 228 accessible urban buses, and 20,078
school bicycles and school helmets.

Direct Money to School Program (PDDE)
153. Created in 1995, the PDDE, an educational public policy implemented by the National
Fund for Educational Development (FNDE), aims at providing supplementary financial
assistance to the municipal, state and district public schools of basic education and to
private special education schools.
154. The program aims to contribute to the operation and improvement of the physical and pedagogical infrastructure of educational facilities and the reinforcement of
schools self-management in the financial, administrative and didactic areas, as well as to
the improvement of basic education performance indicators. Among other purposes, it
is possible to apply its resources to purchase consumable and permanents goods, hire
services, carry out repairs in the school building and develop educational projects.
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155. In 2020, the Direct Money to School Program reached 118,877 schools and 33,660,674
students, with a total transfer of R$ 1,795,252,453.57.

National Book and Didactic Material Program (PNLD)
156. The PNLD is a public policy implemented by the National Fund for Educational
Development/FNDE, aimed at assessing and providing didactic, pedagogical and literary
books, among other materials to support educational activities, in a systematic, regular
and free way, to public schools of basic education at the federal, state, municipal and
district levels and to community, confessional or philanthropic non-profit institutions in
partnership with government. .
157. The target audience of the program is students, teachers, and managers of the school
networks that are registered in the School Census and have formally joined the PNLD.
158. The PNLD is implemented in a centralized way, in which the FNDE uses its structure
to buy and distribute to the more than 140 thousand served schools the books selected
by the Ministry of Education in the pedagogical assessment and chosen by the school
system. This logic reveals the mutual-cooperation regime that the Program has consolidated over its more than 80 years of existence, the instruments of which have been
continuously enhanced in order to improve and strengthen the entire chain so that all
students from the participant schools have their textbooks in their hands at the beginning of each school year.
159. It should be pointed out that, regarding efficiency, from an economic viewpoint, the
average price of books purchased by the Program is about one tenth of those sold to
the regular consumer, with a quality standard at least equivalent, due to editorial requirements. These requirements aim at ensuring that the material has a lifetime compatible
with the duration of each cycle, which is four years.
160. For 2021, the table below demonstrates the amount of investment expected for the
purchase of material for each educational stage.

Educational Stage

Amount invested (R$)

Childhood Education

6,701,689.00

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 249

Early years of Primary School

604,074,410.17

Late years of Primary School

240,205,897.81

High School

285,242,278.24

Grand Total

1,136,224,275.22

Support Program for New Kindergarten Classes
161. Its purpose is to support the maintenance of new classes in public or private non-profit
kindergarten establishments (daycare and pre-school) associated to the government.

Support Program for New Kindergarten Facilities
162. It supports the maintenance of new classes in new public establishments (daycare
and pre-school) built with resources from the National Program for Restructuring and
Equipment Acquisition for the Kindergarten Public School System (Proinfância)

Support Program for Full-Time High School (EMTI)
163. It supports the states and Federal District education secretariats in expanding the
school day of public high school.

Training Scholarship of the National Program for Access
to Technical Education and Employment (Pronatec)
164. It aims to expand the offer of free openings in courses of professional and technological education.
165. In 2020, the following transfers were made within the programs mentioned above,
at the request of the managing secretariats:

Program

Category

PROGRAM OF SUPPORT TO NEW
KINDERGARTEN CLASSES

-

6,370,635.00

PROGRAM OF SUPPORT TO NEW
KINDERGARTEN FACILITES

-

20,839,833.15
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Amount
transfered (R$)

EMTI

-

156,311,095.43

TRAINING SCHOLARSHIP OF
PRONATEC

PRONATEC Managers
– Simultaneous
PRONATEC Mediotec

Total

93,626.10
7,658,183.75
191,273,373.43

Articulated Actions Plan (PAR)
166. It is a tool of management and organization, consisting of offering federated entities
an instrument of diagnosis and multi-annual planning for educational policy, designed
to structure and manage goals, contributing to the development of a national school
system. The table below shows the amount of budgetary resources committed to the
Educational States Secretariats and City Halls, in 2020, through the PAR, for each stage/
modality, with a total amount of R$ 1,197,496,264.27.

PAR
Stage/Type

2020 Committed Resources (R$)

Kindergarten

38,349,697.61

Primary and Secondary School

1,256,131,285.01

Professional training

2,948,864.30

Special Education

66,417.35

Grand Totalre

1,297,496,264.27

Committed values in 2020
Type

Amount invested

Daycares and Preschools (building and
furniture/equipment)

R$ 75,000,000.00

Schools (building, renovating and expanding)

R$ 576,813,247.41

Total Amount

R$ 651,813,247.41
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8. Special protection measures (arts. 22, 30,
32, 33, 35, 36, 37 (b)–(d), and 38–40)
Children under economic exploitation
167. Brazil has a well-developed regulatory framework with regard to the eradication of
child labor and the protection of adolescent workers. Such regulations enshrine four
basic fundamental rights:
a) The right not to work for children and adolescents under the age of 16 years;
b) The right to protected work for adolescents aged 16 and 17;
c) The right to job training for adolescents, from the age of 14 years;
d) The guarantee of labor rights.
168. The Federal Constitution is at the top of the pyramid of this structure, through the
provisions laid down in article 7, item XXXIII, which states the following:
“prohibition of night, dangerous, or unhealthy work for those under eighteen years of
age, and of any work for those under sixteen years of age, except as an apprentice, for
those above fourteen years of age;”
169. Another important provision is article 227, which confirms the principle of integral
protection of children and adolescents in Brazil, under the following terms:
Article 227. It is the duty of the family, society, and the State to ensure children, adolescents, and young people, with absolute priority, the right to life, health, nourishment,
education, leisure, professional training, culture, dignity, respect, freedom, and family and
community life, as well as to guard them from all forms of negligence, discrimination,
exploitation, violence, cruelty, and oppression. (...)
170. Internationally, in addition to the 1989 Convention on the Rights of the Child, Brazil
is a signatory to International Labor Organization Conventions n. 138, on the minimum
age for work, and 182, on the worst forms of child labor.
171. With regard to the minimum age for work in Brazil, it is worth noting that the country
complies with the provisions of ILO Recommendation n. 146, which establishes, in its ar-
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ticle 7(1), that “Members should take as their objective the progressive raising to 16 years
of the minimum age for admission to employment or work (...)”.
172. Regarding the worst forms of child labor, in compliance with the provisions of Articles
3(d) and 4, of ILO Convention n. 182, Brazil maintains a list (Decree n. 6,481/2008) of 89 jobs
considered harmful to health and safety and 4 jobs harmful to morality, and therefore
banned for those under the age of 18 years.
173. At the infraconstitucional level, it is worth mentioning the following norms related
to the protection of children and adolescents:
a) Child and Adolescent Statute – which enshrines, in its set of provisions, the Doctrine
of Integral Protection; and the
b) Consolidation of Labor Laws – which contains a set of norms (article 402 to 411) aimed
at protecting children and adolescents in the workplace.
174. Finally, it is worth mentioning Decree n. 9,579/2018, which consolidates normative
acts enacted by the federal executive branch that deal with infants, children and adolescents and apprentices, as well as with the National Council for the Rights of Children
and Adolescents, the National Fund for Children and Adolescents, and federal programs
for children and adolescents, and other provisions.
175. The mentioned norms include, among other provisions, the standards for the institution of apprenticeship, which enshrine the right to professional qualification for the
adolescent, starting from the age of 14 years.
176. The apprenticeship aims to ensure the apprentice, enrolled in an apprenticeship program, methodical technical and professional training compatible with his or her physical,
moral and psychological development.

National Commission for the Eradication
of Child Labor – CONAETI
177. To manage the National Prevention and Eradication of Child Labor Policy in Brazil,
the Brazilian government established, with the Decree n. 10,574/2020, the National Commission for the Eradication of Child Labor – CONAETI.
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178. Among its main goals, we highlight: to elaborate a proposal of the National Prevention and Eradication of Child Labor and Protection of the Adolescent Worker Plan; to
verify compliance between the Conventions n. 138 and 182 of the International Labour
Organization (ILO) and the national legislation in effect, in order to provide the necessary legislative adaptations; to prepare proposals for regulating and adapting the nation
legislation according to the Conventions n. 138 and n. 182; to suggest the List of the Worst
Forms of Child Labour (List TIP); and to propose monitoring mechanisms of implementation of the Convention n. 182.
179. The CONAETI operates within the CNT – National Work Council framework, being
one of its thematic commissions.
180. The CONAETI composition, in line with the CNT the International Labour Organization, is tripartite, with the participation of 6 (six) Federal Government representatives, 6
(six) employers representatives and 6 (six) workers representatives (Article 8, paragraph 1,
of Decree n. 9,944/2010, as amended by Decree n. 10,574/2020).
181. The CONAETI includes in its government composition, for example, the Ministry of
Economy, responsible for inspections to combat child labor and protect the adolescent
worker; the Ministry of Education, which deals with school inclusion and policies to prevent
children and adolescents dropping out; the Ministry of Citizenship, responsible for the
Programme to Eradicate Child Labor (PETI); and the Ministry of Health, which oversees
protocols and the communicable diseases notification system, that includes actions to
identify and to refer child labor cases.
182. Besides government, workers and employers representatives, according to the
established in article 8, paragraph 7, of Decree n. 9,944/2019, as amended by Decree n.
10,574/2020, “Up to six experts may be invited representing other agencies, entities or
international bodies to participate in the thematic commissions meetings, without the
right to vote”.
183. The following agencies and entities were invited to participate as specialists:
•
•
•

Public Labor Prosecution Office – MPT;
National Forum of Prevention and Eradication of Child Labor – FNPETI;
National Council for the Rights of Children and Adolescents – CONANDA;
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•
•

International Labour Organization – ILO;
United Nation’s Children Fund – UNICEF.

National Plan for the Prevention and Eradication of Child Labor
184. Another very important management tool in the combat of child labor in Brazil is
the National Plan for the Prevention and Eradication of Child Labor.
185. The plan has the purpose of coordinating interventions carried out by various social
actors, as well as setting parameters and taking actions towards the prevention and
eradication of child labor and the protection of the adolescent worker.
186. The plan endorses the execution of transversal and intersectoral policies and actions,
and is structured as follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Child labor definition;
Diagnosis: situational assessment of Child Labor in Brazil;
Balance of the Second National Plan for the Prevention and Eradication of Child Labor
and Protection to the Adolescent Worker;
Target-situation;
Strategic Axes;
Strategic and Operational Matrix;
Monitoring and Assessment;
New Method for the Plan Review Process; and
Instruments of Monitoring and Assessing the Plan.

187. Among these topics, we highlight the Strategic Axes, which indicate the grouping of
action that must be implemented in order to prevent and eradicate child labor. The axes
are structured in the following way:
•
•
•
•

Prioritization of the prevention and eradication of child labor and the protection for
adolescent workers in the social and political agendas;
Promotion of communication and social awareness actions;
Creation, enhancement and implementation of mechanisms to prevent and eradicate
child labor and to protect adolescent workers, emphasizing the worst forms of labor;
Promotion and strengthening the notion of family in its emancipation and social
inclusion perspective;
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•
•
•

Guarantee of quality public education to every child and adolescent;
Protection for the health of children and adolescents against exposure to the the risks
of work;
Encouragement the knowledge creation on the reality of child labor in Brazil, with
emphasis on its worst forms.

188. The inspection of labor in Brazil is a Federal Government responsibility. Its implementation is decentralized, in each of the 26 states and in the Federal District.
189. The Labor Inspectors’ competence to inspect child labor is based mainly on the 1988
Federal Constitution, the Regulation of Work Inspection (Decree n. 4,552/2002), and the
Convention n. 81 of ILO, about labor inspection. There is an own unit in each federate
unit to conduct the actions of combating child labor.
190. Regarding labor inspection operations, the combat of child labor complies with actions related to Decent Work and these inspections are part of the Priority Axes of the
responsible government agency for 2020/2021, with the purpose of implementing, among
others, the following measures:
•
•
•
•
•

•
•

•

Focus on extreme violations, among which child labor;
Promote the enhancement of inspection in production chains;
Developing, aiming at prevention, a system of social responsibility and one that all
the production chain is engaged to avoid situations of child labor exploitation;
Creating mechanisms to include adolescents leaving child labor in educational programs;
Promote the integration of agencies and other entities involved in the matter, by
developing and/or enhancing policies that reflect on the prevention of child labor
exploitation;
Promote policies that reflect on the prevention;
Build work and communication methodologies with partners in order to enhance
information sharing, by creating mechanisms that reflect in a “fiscal intelligence”, with
mapping of regions and/or activities with greater incidence of situations requiring
inspection, as well as with the development of strategic actions to effectively deal
with situations where rights are violated;
Promoting integration of public agencies and other partners involved in the subject,
with the development and/or enhancement of accommodation, support, qualification,
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training and job market inclusion policies for those leaving child labor and in slave-like
conditions of work.
191. In this context, the activity of combating child labor, according to the inspection
guidelines, is mandatory throughout all the national territory and must comply with goals
of effective fiscal actions against child labor previously set, according to technical criteria.
The compliance of these goals is monitored monthly and quarterly.
192. The fiscal actions to combat child labor observe an action protocol which involves,
in short, the following actions:
•
•
•
•
•
•

Filling a data collection form of each child or adolescent found in child labor situation.
Demanding the employer to let go all children and adolescents in child labor situation,
as well as to pay all of their due work rights;
Whenever it is possible, determining the change of function of adolescents with 16
and 17 years old;
Registering infraction files about the found irregularities;
Refering the inspection report to the Public Labor Prosecution Office, as well as other
agencies, if necessary; and
Forwarding the Child Labor Communication Statement and the Request for Provisions
to the Guardianship Council, the State Public Prosecution Office and the Municipal
Welfare Service, among other agencies deemed necessary, in order to include those
leaving child labor in public social protection policies.

193. During the Covid-19 pandemic, according to guidelines issued to the inspection
activities, inspections involving relevant evidences of child labor are considered urgent.
194. Regarding inspections motivated by the Covid-19 pandemic, the labor inspection performed, in 2020, an extensive national operation of exceptional nature with the purpose to
protect adolescent workers, with ages from 16 to 17 years old, in the face of the pandemic.
195. Brazil has various ongoing projects related to the subject of combating child labor in
the period 2020/2021; Among them, we highlight the following:
•

Training of Labor Inspectors in combating child labor. The training was implemented
in 4 (four) courses, with a total of 160 school hours. More the 400 (four hundred) LaCENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 257

•
•
•

•
•
•

•

•

bor Inspectors already attended the training, considering the three courses already
offered.
Preparation of a new internal regulation for the Fight against Child Labor, with the
purpose of establishing protocols to combat different forms of child labor.
Development of a monitoring system of children and adolescents rescued from child
labor, in order to monitor their inclusion on social programs or in work training.
Training regional coordinators responsible for the Actions to Combat Child Labor
in the subjects of “special sectoral actions”, “intersectoral articulation” and “social
debate”.
Publishing a FAQ handbook to inform the external public about the most important
aspects related to Child Labor.
Offer of a course focused on the aspects related to child labor.
Promotion of an awareness campaign on the matters related to child labor, specially
in reference to the National Day against Child Labor (June 12th), and the Children’s
Day(October 12th) . Among the already produced material, we highlight 14 videos
about the different aspects of child labor. They can be accessed through YouTube at
(in Portuguese only: https://www.youtube.com/channel/UCII0hpg3zsILGJSFQJTxy7A).
Development of digital systems aimed towards the inspection to the combat of child
labor. At this stage, it is important to mention the project for a fiscal network system
to identify hired children and adolescents, in order to face cases of child labor, mainly,
in its worst forms.
Availability of data regarding labor audit actions in combating child labor to the
general public through a system called RADAR – SIT. This system has the purpose of
increasing transparency of labor audit actions and assisting the planning of actions
for child labor eradication.

196. Regarding data, Brazil relies on an important database for establishing and planning
actions and policies to combat child labor. It comprises data made available by the Brazilian
Institute for Geography and Statistics – IBGE, specially, gathered from the demographic
Census, the Rural Census and the National Household Sample Survey (PNAD).
197. According to the IBGE data, in 1992 Brazil had little more than 8,4 million children
and adolescents in child labor situation. Today, according to the last data from PNAD
2019, there are fewer than 1,8 million children and adolescents with ages from 5 to 17 in
situations regarded as child labor, which correspond to 4.6% of the total population of
this age group.
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198. Within the total of children and adolescents in child labor situation, 819 thousand
are not old enough to be working. The remainder, 950 thousand, are adolescents legally
old enough to be working, but the IBGE considered them to be performing prohibited
activities, or in prohibited conditions, as stated in the current legislation, including informal
work (not registered in the Work and Social Security Card).
199. Comparing the IBGE data from 2016 and 2019, a decline is observed, in absolute numbers, of 357 thousand children and adolescents in child labor situation.
200. Between January 2011 and June 2019, “Disk 100” – a service kept by the Federal Government, to disseminate information on the rights of vulnerable groups and to receive
complaints of human rights violations – received 683 complaints of human trafficking in
which the victims were children or adolescents in Brazil.
201. The complaints are registeres, analyzed and refereed to the appropriate agencies,
among them, the Federal Police.
202. As an example of recent successful initiatives, it is worthy to mention the “Operation Turquoise II” from Interpol – in which the Brazilian Federal Police was invited to host
and coordinate, in the end of 2020, the operational center in Brazil of this joint action
comprised of more than 20 countries against human trafficking and immigrants smuggling
– with the United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC support, that within a
multinational project to fight against transnational criminal organizations dedicated to
this illegal activity, leaded to more than 200 arrests among criminal networks involved in
smuggling around 3,500 migrants in the Americas, Africa, Europe and Asia.
203. In the same manner, the “Opertaion Rescue”, initiated in 2021 and coordinated by
the Federal Police, to combating forced labor, with the participation of other agencies,
resulted, until January 28th, 2021, in the rescue of more than 100 people found in conditions
equivalent to slavery. This was a joint effort, arising from complaints received mostly from
the “Disk 100” and “Disk 180” channels, not rarely with indication of allegedly situations
of children and adolescents exploitation.
204. In reference to the actions to protect minorities or indigenous groups, it can be
highlighted that this right is secured by the Statute of the Child and Adolescent (Law n.
8,069/90) and, aiming to comply with the Statute and in light of the pandemic situation
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caused by the new coronavirus, the Joint Recommendation n. 1 of June 23rd, 2020, was
published, as presented in: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/
agosto/covid-19-conselhos-tutelares-recebem-recomendacao-sobre-o-atendimentoa-criancas-e-jovens-indigenas. Its objective is the protection of indigenous children in
vulnerable situations.
205. It is also worth noting that the Brazilian government funded the acquisition and
distribution of more than 400 thousand basic food kits to indigenous and quilombola
families between 2020 and 2021. This action was directed to families of ethnical minorities
in situation of nutritional vulnerability and secured adequate feeding to various indigenous
and quilombola children.

Children involved in sexual exploitation, including
prostitution, pornography and trafficking
206. According to the Disk 100 Annual Report, in 2019 17,029 sexual violence cases against
children and adolescents were reported; and for traffic, there were 31 reports.
207. According to a 2017 survey made by the Computer Information Department of the
Unified Health System (Datasus), part of the Ministry of Health, from a total of 307,367
victims of violence in Brazil in 2017, 126,230 (41%) were children or adolescents. Among
these, 10% are children under four years old. However, in 2019, there were 19,356 reports
about raping of children and adolescents filed; 919 reports of sexual exploitation and 773
reports of juvenile pornography.
208. In June 26th, 2020, the Workgroup for preparing the National Protocol of Investigation
and Forensics for Violations Perpetrated against Children and Adolescents was created,
by Ordinance n. 354/2020 – MJSP. This is a public policy planned to comply with items
that deal with “abuse and negligence, sexual exploitation and sexual abuse”, with children
in situation of exploitation, including measures regarding their physical and psychological
recovery and social reintegration. It aims to deal with: I. economic exploitation, including
child labor (article 32), with specific references to the minimum applicable ages; II. the
use of children in illicit drug and psychotropic substances manufacturing and trafficking
(article 33); III. Sexual exploitation and abuse (article 34); IV. Sale, traffic and abduction
(article 35); V. other forms of exploitation (article 36).
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209. The Protocol was introduced to convey the need for an uniform approach by the
police and forensics bodies in elucidatiting infractions involving children and adolescents
victims, considering their condition of developing subjects. The State actions must prioritize standardized and adequate procedures, planned and executed in strict accordance
to technical and scientific basis, enabling assistance from specialized and qualified professionals, while always ensuring the priority to exams, diligences and hearings that involve
children and adolescents victims or witnesses of violence.
210. Investigation diligences and forensics analysis must be guided by the principles of
protection of dignity, privacy and intimacy of children and adolescents victims or witnesses of violence, they must reduce exposure to non-essential people and procedures
and must limit the number of times minors have to report the facts (be it through listening,
hearings, interviews, special testimonies), preventing the risk of revictimization.
211. The criminal investigation, in all its stages, must observe the personal condition of
children and adolescents, from the filing of the incident to the conclusion of the police
investigation, in order to allow efficient and timely adoption of necessary diligences and
actions, as well as to gather, hold and process physical and/or psychological evidences
of the assessed infraction, always favoring the most adequate form to promote comprehension of the facts, the materiality, the motivation and of who committed the crime,
as well as its possible developments.
212. During the elaboration, the document counted on active contribution of the workgroup members and intense collaboration from representatives of the National Civil
Police Commanders Council – CONCPC, the National Council of Scientific Police Commanders – CONDPC, the National Council of Public Prosecution – CNMP, the National
Council of Justice – CNJ, the National Secretariat of Justice – SENAJUS and the Public
Labor Prosecution Office. The document is currently under analysis of Ministry of Justice
and Public Security for approval and implementation.
213. It is noteworthy the actions of the Brazilian Federal Police with the purpose of combating online crimes of abuse or child pornography, whose details remain classified due
to the sensible nature of the information.
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Children in conflict with the law, juvenile
justice and deprivation of liberty
214. According to the last Annual SINASE survey, the total of adolescents subjects to socioeducational measures due to trafficking and association to drug trafficking is of 3,438.
215. In the last SINASE survey the total of young people in conflict with the law is 46,193
and young people and adolescents deprived of freedom (internment and semi-freedom
regimes) is 19,796.
216. Once the infraction is confirmed, the appropriate authority may apply to the adolescent the following measures:
•
•
•
•
•
•

Warning
Obligation to repair the damage
Community service
Assisted Freedom
Semi-confinement Regime
Internment in educational facilities

217. It should be noted that internment measures, if before sentencing, can only be determined in a reasoned way and for a maximum term of 45 days, and that the maximum
length of of socio-educational measures is 3 years. When the young person in conflict
with the law turns 21 years old, he or she must be compulsorily released from the socioeducational system.
218. The National Council of Public Prosecution published in 2019 a document called
“Overview of the Implementation of Socio-educational Programs of Internment and
Semi-confinement in the Brazilian States”, with a thorough diagnosis of the subject in
Brazil, dealing with offer, demand and vacancy management in the execution of socioeducational measures of internment and semi-confinement all over the country. The document is available in its entirety in Portuguese in: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Publicacoes/documentos/2019/programas-socioeducativos_nos-estados-brasileiros.pdf.
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9. Follow-up to the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography
219. In 2020, Brazil presented the I Report of the Brazilian Government on the Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, relative to the period from 2004 to 2018 in compliance
with item 1 of article 12 of the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution
and child pornography, in accordance to the obligation of the Brazilian State to presents
to the United Nations Committee on the Rights of the Child periodic reports on the
implementation of the CRC and its protocols.
220. Its content can be accessed in its entirety here: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fOPSC%2fC%2fBRA%2
f1&Lang=en.

10. Follow-up to the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the
involvement of children in armed conflict
221. Although Brazil is recognized as a State which has historically not been involved in
armed conflicts, the Optional Protocol related to the participation of children in armed
conflicts was enacted in 2004 by the Decree n. 5,006. Since then, the State published
the first Report in 2012, and its entire contents can be consulted here: https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPA
C%2fBRA%2f1&Lang=en.
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