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Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil e RJ  

 

I. Contexto 

 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA Rio 

de Janeiro, criado em 2009 como associação sem fins lucrativos ou econômicos, tem 

como missão “Promover a prevalência e respeito à dignidade humana, por meio 

da defesa jurídico-social dos direitos humanos de crianças e adolescentes, da 

mobilização social e educação popular”. Filiado à ANCED (Seção DNI Brasil) e ao 

ECPAT-Brasil desenvolve o projeto de âmbito nacional de monitoramento dos planos 

estaduais de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes1. 

A violência sexual, entendendo que esse macro conceito envolve as expressões 

de abuso sexual e exploração sexual, constitui uma das mais graves violências contra 

crianças e adolescente, compondo uma das grandes preocupações da sociedade civil, 

principalmente pelos crescentes índices de violência. 

É importante reconhecer avanços legislativos, como a aprovação do Plano 

Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente2 e por 

consequência os Planos Estaduais. Destaque-se a adoção da lei nº 12.978 de 2014 

que classificou a exploração sexual de crianças como um crime hediondo e 

atualizações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) no contexto de 

crimes sexuais contra crianças e adolescentes (inclusive crimes cometidos pela rede 

mundial de computadores), iniciativas para coibir o turismo sexual infantil, com a 

Agenda de Convergência para a Proteção Integral de Crianças no contexto de grandes 

                                                             

1 O CEDECARJ executa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa de Proteção à Criança e ao 

Adolescente Ameaçado de Morte – PPCAM, mais detalhes sobre nossa atuação no site www.cedecarj.org.br. 

2http://ecpatbrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2016/04/PLANO-NACIONAL-DE-ENFRENTAMENTO-DA-VIOLENCIA-SEXUAL.pdf 
http://ecpatbrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2016/04/PNEVSCA-Espanhol.pdf 
http://ecpatbrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2016/04/PNEVSCA-Ingl%C3%AAs.pdf 
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eventos.  

Destaca-se ainda a aprovação da Lei nº 13.431, de 2017 que estabelece o 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha 

de Violência, alvo de elogios principalmente por normatizar procedimentos no 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas, por outro é criticada por dar mais 

ênfase no depoimento da criança e adolescente para produção de provas no processo 

criminal e de não estabelecer claramente o papel das instituições de atendimento e não 

dispor sobre os recursos necessários para dar condições estruturais e de treinamento 

de pessoal para o atendimento adequado.  

Por fim destaca-se a existência do Disque 100 que recebe denúncias telefônicas 

de todo o país de casos de violações de direitos humanos, inclusive de crianças e 

adolescentes vítimas. Programa importante que vem sendo sucateado com a redução 

de recursos orçamentários e de redução de pessoal da própria equipe do Disque 100, 

de atores locais responsáveis pela proteção da criança e adolescente vítimas (CREAS, 

CT, Saúde, Educação) e bem como das instituições responsáveis pela apuração e 

responsabilização do agressor (Delegacias Especializadas, MP, Varas).  

Os números elevados e crescentes de abuso sexual e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes impõem graves sofrimentos físicos e mentais que não 

encontram amparo em serviço público suficiente e adequado. 

Os altos e crescentes índices de violências sexuais cometidas contra crianças e 

adolescentes podem ser demonstradas pelos documentos oficiais “Balanço Ouvidoria 

– Ministério de Direitos Humanos - Disque Direitos Humanos Relatório 2017”3 e “Dossiê 

Criança – Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro – ISP”.  

 

 

 

 

                                                             
3http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque-100/relatorio-balanco-digital.pdf/view 
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II – Dados 

NACIONAIS 

 

Fonte: Relatório Ouvidoria de Direitos Humanos - MDH/2018 

 

 

Fonte: Relatório Ouvidoria de Direitos Humanos - MDH/2018 
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Direitos Humanos - MDH/2018 

 

 

Fonte: Relatório Ouvidoria de Direitos Humanos - MDH/2018 
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Fonte: Relatório Ouvidoria de Direitos Humanos - MDH/2018 

 

 

Fonte: Relatório Ouvidoria de Direitos Humanos - MDH/2018 
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RIO DE JANEIRO 

66,6% das vítimas de estupro eram crianças ou adolescentes. 

No Rio de Janeiro, em 2017, segundo os dados registrados, 66,6% das vítimas de 
estupro eram crianças ou adolescentes, ou seja, 2.779 vítimas tinham até 17 anos de 
idade. Analisando em detalhe, verifica-se ainda que 13,8% das vítimas (576) eram 
meninas de 0 a 5 anos de idade e 23,6% (986) tinham entre 6 e 11 anos de idade. 

 

 

Fonte: Dossiê Criança e Adolescente (2015) – Instituto de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro - ISP 

 
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieCriancaAdolescente2015.
pdf 

 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieCriancaAdolescente2015.pdf
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieCriancaAdolescente2015.pdf
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III - Recomendações: 

 

1. Relatório e Recomendações do Relator Especial da ONU – Sr. Juan Miguel Petit 
Addendum, sobre a venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil. 

 

http://www.camara.leg.br/Internet/comissao/index/perm/cdh/ultimos_informes/1
6032004%20-%20relat%C3%B3rio%20do%20relator%20da%20ONU-
Miguel%20Petit.html 

 

2. Relatório de Monitoramento de País sobre Exploração Sexual Comercial de Crianças 

e Adolescentes – ECPAT – 2017.  (Recomendações páginas 101 a 116) 

 https://cedecarj.files.wordpress.com/2018/11/relatc3b3rio-ecpat-2017.pdf 

3. Recomendações do Comitê da Criança da ONU sobre exploração e abuso sexual de 

crianças e adolescentes. (2015), disponível na publicação “Relatório Alternativo da 

Sociedade Civil e Recomendações do Comitê sobre os Direitos Humanos da Criança 

da ONU ao Estado Brasileiro” (ANCED, 2014. Páginas 195 a 198)  

 

https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/08/livro-relatorio-alternativo.pdf 
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