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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 

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         

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 



3 
 

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 

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 
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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. 

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 
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envolvidos para garantir que, o maior número de cidadãos e instituições, 

opinassem. 

 

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 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 
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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); 

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; 
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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), 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; 
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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. 

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. 

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 
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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 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. 
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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 mortes1. 

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.  

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. 

 

 
1 https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/3519-atlasdaviolencia2020completo.pdf 

(em português) 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/3519-atlasdaviolencia2020completo.pdf
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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):  

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 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. 
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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.  

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. 
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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 

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 
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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: 

(...) 

IV - 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. 
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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, 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 Brasileira2, outra instituição pública, presta assistência 

às crianças que acompanham suas mães. Além de garantir o bem-estar destas 

nas instalações da Casa, esse serviço também atua na identificação de sinais de 

 
2 Estrutura pública criada para fornecer assistência humanizada às mulheres, integrando no 

mesmo espaço diferentes serviços especializados para vítimas dos mais diversos tipos de 

violência contra a mulher: acolhimento e triagem, assistência psicossocial, delegacia, Juizado 

Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Ministério Público, Defensoria 

Pública, promoção de independência econômica, espaço para cuidados infantis, abrigo 

temporário e centro de transporte.  
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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. 

 

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 
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Social (CRAS), que trabalham para prevenir violações de direitos e fortalecer os 

vínculos familiares. 

69. De acordo com o relatório Censo SUAS3 (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 2.8014 

Unidades da seguinte forma: 2.000 de Abrigos Institucionais; 79 para 

Acolhimento de famílias: 79 e 42 outros modalidades.5 

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. 

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 

 
3Sistema Unificado de Assistência Social. 
4 De acordo com o Censo SUAS de maio de 2020. 
5 O valor total não corresponde às frações. 
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necessidade comprovada e que atenda a interesses superiores, devidamente 

fundamentados pela autoridade judiciária6.  

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 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 

 
6Nova redação pela Lei nº13.509/2017.  
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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 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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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. 

 

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. 
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92. O gráfico a seguir ilustra o número de casos internacionais de sequestro 

de crianças recebidos e transmitidos pela Autoridade Central brasileira desde 

2014: 

 

 

 

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 
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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.  

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% 
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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 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 

Deficiência visual  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% 
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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 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. 
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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 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 
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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 escrever7.  

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 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. 

 
7 https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-especiais/20786-

perfil-das-criancas-brasileiras.html (em português) 

 

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-especiais/20786-perfil-das-criancas-brasileiras.html
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-especiais/20786-perfil-das-criancas-brasileiras.html
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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. 

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 

(%) 
Atendimento Ajustado Líquido  (%) 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Brasil 87,2 87,2 88,2 (1) 89,2 68,2 68,5 69,3 (1) 71,4 

Norte 87,6 86,6 88,2      88,7 58,2 59,7 61,9 (1) 62,2 

Nordeste 86,0 86,1 86,9 (1) 88,0 59,2 60,7 61,3 (1) 63,3 

Sudeste 88,2 88,7 88,9      89,1 76,9 76,5 76,4 (1) 79,5 

Sul 86,2 85,8 88,2 (1) 91,6 69,4 69,6 71,5 (1) 72,9 

Centro-

Oeste 
88,5 87,0 89,4 (1) 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 (%) 
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Taxa de 

Frequênc

ia Escolar 

(1) 

Taxa 

Frequênci

a Ajustada 

Líquida (2) 

Taxa de 

Frequênci

a 

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 

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 321.1758 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 

 
8 Para constar: a soma dos dois grupos referidos é igual a 566.078. 
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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. 

 

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 

Ano 
TOTAL 

GERAL 

Urbano Rural 

Terra 

indígena 

Remanes

-centes 

de 

quilombo

s  

Total 

urbano 

Terra 

indígen

a 

Remanes

-centes 

de 

quilombo

s 

Total 

Rural 

2019 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 

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 
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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.  

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). 

https://seppirhomologa.c3sl.ufpr.br/
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data
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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 14.313.720,89 

PNAE - Comida Escolar  -  Creche 187.723.947,75 

PNAE - Comida Escolar  - EJA 49.878.157,31 

PNAE - Comida Escolar - Ensino Médio 162.784.563,90 

PNAE - Comida Escolar - Indígena 9.399.323,60 

PNAE - Comida Escolar - Pré-escola 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  
17.487.297,00 

Total Geral 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 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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) 
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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 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 

93.626,10 

PRONATEC 

Médio e técnico 
7.658.183,75 

Total Geral 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 
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Nível/Tipo 
Recursos comprometidos em 2020 

(R$) 

Jardim de infância 38.349.697.61 

Ensino Fundamental e Médio 1.256.131.285.01 

Formação profissional 2.948.864,30 

Educação Especial 66.417,35 

Total Geral 1.297.496.264,279 

 

Valores comprometidos em 2020 

Nível de ensino 
Valor investido 

(R$) 

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-40 o)  

 

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. 

 
9 Valor distinto do total do Quadro, acima indicado. 
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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.  

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". 

183. As seguintes agências e entidades foram convidadas a participar como 

especialistas: 

• Ministério Público do Trabalho (MPT); 
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• 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; 

• 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; 



42 
 

• 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; 

• 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 
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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. 

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. 
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• 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. 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). 

https://www.youtube.com/channel/UCII0hpg3zsILGJSFQJTxy7A
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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 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. 

 

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
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
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
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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. 

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 
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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 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.  

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 
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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/program

as-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?sym

bolno=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/_layout

s/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPAC%2fBRA

%2f1&Lang=en. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/programas-socioeducativos_nos-estados-brasileiros.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/programas-socioeducativos_nos-estados-brasileiros.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/OPSC/C/BRA/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/OPSC/C/BRA/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPAC%2fBRA%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPAC%2fBRA%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPAC%2fBRA%2f1&Lang=en

