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

CEDECA Rio de Janeiro, filiado à Associação Nacional dos Centros de 

Defesa da Criança e do Adolescente2 -  ANCED (Seção DCI Brasil)3 celebra 

os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança4 (CDC) adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 20 de novembro de 1989, e em 

vigor no dia em 2 de setembro de 1990. 

A CDC é o instrumento de direitos humanos mais aceito no mundo, 

tendo sido ratificado por 196 países. Possui como princípios: a Não 

Discriminação (art. 2º) “todos os direitos para todas as crianças”; o Interesse 

Superior da Criança (art. 3º) “todas as medidas devem objetivar o melhor 

interesse para a criança”; a  Sobrevivência e Desenvolvimento (art. 6º) “os 

Estados devem assegurar ao máximo”;  Participação (art. 12) “A criança tem 

direito a expressar suas opiniões e juízos”. 

A fim de examinar os progressos realizados no cumprimento das 

obrigações contraídas pelas nações signatárias, a CDC estabeleceu um Comitê 

para os Direitos da Criança5  integrado por dez especialistas eleitos pelos 

Estados Partes para um mandato de 4 anos, que exercem suas funções a título 

pessoal, com o objetivo de desempenhar  funções de monitoramento, análise 

dos relatórios e apresentação de recomendações, além de realizar estudos 

 
1 Coordenador Executivo do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA Rio de 
Janeiro. Advogado. Mestre em Ciências Penais (UCAM), Doutor em Serviço Social (UFRJ). 
2 Acesse o site do CEDECA RJ em: http://www.cedecarj.org.br 
3 http://www.ancedbrasil.org.br/ 
4 A CDC (art. 1º) considera 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”. 
5 Art. 43 e seguintes da CDC 
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http://www.ancedbrasil.org.br/


globais: violência6,  encarceramento7 e Comentários Gerais8  sobre temas como 

orçamento público, criança e adolescente em situação de rua, justiça juvenil, 

dentre outros.  

O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de 

setembro de 1990 (Decreto nº 99.710/909)10, ratificando em 2004 o Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao 

envolvimento de crianças em conflitos armados (Decreto 5.006/0411) e, no 

mesmo ano, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança 

referente à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil 

(Decreto nº 5.007/0412). 

O terceiro Protocolo Relativo aos Procedimentos de Comunicações 

adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 

2011; assinado pelo Brasil em 28 de fevereiro de 2012 e aprovado pelo 

Congresso Nacional em 8 de junho de 201713 aguarda a promulgação do 

Presidente da República. 

  Ao ratificar a CDC, que é um Tratado Internacional de Direitos 

Humanos, o Brasil assume compromissos com crianças e adolescentes do país 

e com a comunidade internacional em tornar efetivos os direitos reconhecidos 

na Convenção e sobre os progressos alcançados no exercício desses direitos14. 

Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe sobre a vinculação 

jurídica de obrigatoriedade e de cumprimento imediato dos tratados 

 
6 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx 
7 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx 
8https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=5&Do
cTypeID=11 
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm 
10 Antes mesmo de ratificar, o Brasil incluiu no art. 227 da Constituição Federal o resumo da CDC, 
regulamentada pela aprovação da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
11 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5006.htm 
12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5007.htm 
13 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/08/plenario-aprova-adesao-do-brasil-a-
convencao-sobre-os-direitos-da-crianca 
14 Ver relatório produzido pelo UNICEF: “30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança – Avanços e 
desafios para meninas e no Brasil. <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/30-anos-da-convencao-
sobre-os-direitos-da-crianca>. 
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internacionais de direitos humanos, bem como seu reconhecimento jurídico 

de emenda constitucional: 

 

Art. 5º da CRFB: 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. (Constituição 
Federal)           

 

Um dos compromissos assumidos pelo Brasil foi de apresentar um 

primeiro Relatório dois anos após a ratificação da CDC e, por conseguinte, a 

cada cinco anos ao Comitê sobre os Direitos Criança15, órgão responsável pelo 

monitoramento do cumprimento das obrigações. 

A partir das informações oficiais do relatório entregue pelo país ao 

Comitê, as organizações da sociedade civil podem apresentar um relatório 

alternativo conhecido como “relatório sombra” contestando os dados oficiais 

e apresentando informações sobre os direitos da criança e do adolescente.  

Após análise dos relatórios, o Comitê apresenta recomendações ao 

Estado Parte para que implemente ações com o objetivo de dar efetividade 

aos compromissos assumidos com a ratificação da CDC. 

Em 2004 a ANCED organizou o I Relatório Alternativo sobre os Direitos 

da Criança e do Adolescente no Brasil16, este documento foi entregue ao 

Comitê da Criança, sendo a primeira manifestação da sociedade civil, em 

 
15 https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/ 
16 I Relatório Alternativo sobre os Direitos da Criança. 
https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/08/relatorio-alternativo-2004-e-recomendacoes.pdf e 
<http://www.ancedbrasil.org.br/cyberteca/publicacoes-anced/> 

https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/
https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/08/relatorio-alternativo-2004-e-recomendacoes.pdf
http://www.ancedbrasil.org.br/cyberteca/publicacoes-anced/%3e


âmbito internacional, a confrontar o relatório oficial do Brasil - 

desencadeando um novo caminho marcado pelo monitoramento contínuo 

dos direitos da criança e do adolescente em nosso país. 

Já em 2014 a ANCED com o apoio de diversas organizações da 

sociedade civil, de natureza não governamental, envolvidas na promoção, 

defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente no país organizaram 

o II Relatório Alternativo sobre os Direitos da Criança e do Adolescente17.  

Avaliados os relatórios oficiais e da sociedade civil, o Comitê emitiu 

Recomendações ao Estado brasileiro em 2004 e 201518. 

O Brasil nos últimos 29 anos apresentou somente dois relatórios ao 

Comitê, no entanto, as recomendações feitas em 2004 e 2015 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). 

Num esforço de provocar o Estado Brasileiro em cumprir suas 

obrigações internacionais, o CEDECA Rio de Janeiro protocolou o ofício nº 

086/2017 com notícia de fato junto a Procuradoria da República – RJ (NF 

1.30.001.002309/2017-96), solicitando providências para que a União Federal 

fosse impelida a cumprir as recomendações de 2004 e 2015 do Comitê sobre 

os Direitos da Criança, oriundas da ratificação da Convenção sobre os Direitos 

da Criança pelo Brasil através do Decreto nº 99.710, de 21/11/1990. 

Entretanto, o Ministério Público Federal (MPF) indeferiu a instauração 

de Inquérito Civil (IC), com fulcro no art. 5º c/c art. 2º, § 2º da Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), “diante da 

ausência de elementos concretos mínimos capazes de indicar a 

necessidade/possibilidade de intervenção do MPF, comunicando o representante”. 

 
17 II Relatório Alternativo sobre os Direitos da Criança. 
https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/08/livro-relatorio-alternativo.pdf  e 
<http://www.ancedbrasil.org.br/cyberteca/publicacoes-anced/> 
18 A ANCED participou das audiências do Comitê da Criança realizadas em Genebra em 2004 e 2015, 
tendo sido representada na última audiência por integrantes do CEDECA Rio de Janeiro e por um 
adolescente do CEDECA EMAÚS-PA. 
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No mesmo ano o CEDECA Rio de Janeiro peticionou ao MPF (NF 

1.30.001.002735/2017-20) comunicando que o Estado Brasileiro não cumpre a 

obrigação de divulgar os relatórios oficiais periódicos (em português) 

referentes aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo 

Brasil, e tão pouco as recomendações dos Comitês que monitoram o 

cumprimento das obrigações assumidas (com referência especial a Convenção 

sobre os Direitos da Criança). 

O pedido do CEDECA Rio de Janeiro foi acolhido pelo MPF, que em 

2018 através da Portaria nº 194 resolveu converter o procedimento 

preparatório em Inquérito Civil sob o nº 1.30.001.002735/2017-20 com a 

finalidade de “investigar suposta ausência de divulgação de versão oficial em 

português dos relatórios apresentados pelo Estado Brasileiro ao Comitê de 

Direitos Humanos”. 

Por entender esgotada sua atuação, em 2019 o MPF decidiu por 

promover o arquivamento do Inquérito Civil, tendo em vista resposta do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

informando que “mantém página eletrônica destinada a publicação de 

relatórios periódicos sobre a implementação de instrumentos internacionais 

de direitos humanos dos quais o Brasil é parte, a qual se encontra em fase de 

atualização19”. 

O CEDECA RJ recorreu da decisão por entender que o MPF poderia ter 

atuado de forma mais firme e sistemática com relação ao cumprimento pelo 

Estado Brasileiro em relação às obrigações oriundas da ratificação da 

Convenção sobre os direitos da Criança e, por consequência, em relação ao 

cumprimento das recomendações feitas pelo Comitê sobre os Direitos da Criança. 

Embora o desenvolvimento da página eletrônica signifique um 

importante avanço na divulgação dos tratados de direitos humanos 

 
19 https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional 

https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional


ratificados pelo Brasil, é imprescindível a divulgação de todos os relatórios 

oficiais e bem como as recomendações dos Comitês de Monitoramento. 

Oxalá o Brasil cumpra sua obrigação perante a comunidade 

internacional e apresente até 23 de abril de 2021 seu quinto a sétimo relatórios 

periódicos combinados, e inclua nele informações sobre observações finais 

das recomendações apresentadas pelo Comitê sobre os Direitos da Criança 

em 2004 e 2015, bem como ratifique o Protocolo Facultativo à Convenção 

sobre os Direitos da Criança sobre procedimentos de comunicação. 

Por oportuno prestamos nossa homenagem à memória de Wanderlino 

Nogueira Neto (falecido em 27/02/2018) associado do CEDECA Rio de 

Janeiro, grande defensor dos direitos humanos de crianças e adolescentes,  

eleito em 18/12/2012 para o exercer o mandato 2013-2017 como comissionado  

do Comitê sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, 

missão que cumpriu com competência e compromisso. 


