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MESA BICE BRASIL

A MESA BICE BRASIL, constituída por onze organizações, 
Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, Bureau 
International Catholique de l`Enfance, Cáritas Brasileira, 
Conferência dos Religiosos do Brasil, Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, Pastoral da Criança, Pastoral do Menor, Província 
dos Jesuítas do Brasil, Rede La Salle, Rede Salesiana Brasil, e 
União Marista do Brasil, destinadas em sua missão a renovar, 
permanentemente, a vivência do compromisso com a dignidade 
das crianças e adolescentes, por meio da promoção, proteção 
e defesa dos direitos da criança e adolescente, em processos 
educativos e pastorais, assinou em setembro de 2016, o ACORDO 
DE COOPERAÇÃO PELA DIGNIDADE E DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES BRASILEIROS. Este acordo 
tem como objetivo, valorizar o trabalho conjunto das Instituições 
Católicas no Brasil, pautado no respeito à dignidade, a promoção, 
proteção e defesa dos direitos de cada criança e adolescente, 
atuar nas políticas públicas, na educação, e, na participação da 
criança e do adolescente, diante estratégias de diálogo entre 
gerações e o exercício dos direitos.

Desse modo, busca trabalhar na defesa intransigente dos 
direitos de crianças e adolescentes, previsto no Artigo 227 da 
Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA)¹ que a prioridade absoluta da criança e 
do adolescente é dever do Estado, da família e da sociedade, 
assegurando o primeiro lugar em serviços, orçamento e políticas 
públicas, no contexto brasileiro de massivas e recorrentes 
violações que nos mostra a completa falta de reconhecimento 
das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.

1 Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em: http://bit.ly/2Q1DWVs
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A ausência do monitoramento de dados eficiente diante às 
violações dos direitos das crianças e adolescentes, às limitações 
orçamentárias e a descontinuidade ou o enfraquecimento de 
políticas públicas focadas na prevenção e no enfrentamento da 
violência, configuram violação à prioridade absoluta de crianças 
e adolescentes e, portanto é inconstitucional. 

INFORME VIOLÊNCIAS CONTRA AS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL

Em de maio de 2017, o Brasil passou pela sabatina do Mecanismo 
de Revisão Periódica Universal (RPU) do Conselho de 
Direitos Humanos (CDH)² da Organização das Nações Unidas 
- ONU, foram feitas 246 recomendações por 103 países. A 
República Federativa do Brasil manifestou ao alto comissariado 
da ONU para Direitos Humanos seu apoio às recomendações 
feitas ao país, no 3º Ciclo da Revisão Periódica Universal e os 
principais temas das recomendações foram: Violência de gênero, 
Educação, Temas indígenas, Desigualdade racial, Sistema 
prisional, Polícia, Migração e Ambiental. 

Para contribuir na qualificação da atuação das organizações 
da sociedade civil, a Mesa Bice Brasil, trabalhou duas das 
recomendações apresentadas ao pais, e nesse informe 
apresenta dados específicos sobre a violência contra Crianças 
e Adolescentes e recomendações para subsidiar o trabalho da 
sociedade civil na incidência política no estado brasileiro. 

2 Revisão Periódica Universal (RPU). Disponível em: http://bit.ly/2YnhPvs
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São elas:

RECOMENDAÇÃO 136.203 (Liechtenstein)
Fortalecer ainda mais seus esforços para aplicar a Lei Menino 
Bernardo e promover formas positivas, não violentas e 
participativas de criação infantil e disciplina.

RECOMENDAÇÃO 136.68 (Bahamas)
Assumir estratégias para reduzir a violência armada 
particularmente entre jovens negros de baixa renda.
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RECOMENDAÇÃO 136.203
Liechtenstein

Fortalecer ainda mais seus esforços para aplicar 
a Lei Menino Bernardo e promover formas 

positivas, não violentas e participativas de criação 
infantil e disciplina.
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Em 2014, a lei “Menino Bernardo”3  alterou o Estatuto 
da Criança e do Adolescente a fim de estabelecer o direito à 
educação e cuidados sem uso de castigos físicos, tratamento 
cruel ou degradante. Após esse marco, o Ministério da Saúde 
reforçou o objetivo com a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Criança4 no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), visando a proteção da criança desde a gestação 
até os 9 anos de idade, com especial atenção às populações de 
maior vulnerabilidade, e visando a redução da morbimortalidade 
e a promoção de um ambiente facilitador à vida com condições 
dignas de existência e pleno desenvolvimento. Na sequência, 
foi promulgado o Marco Legal da Primeira Infância5, que 
estabeleceu diretrizes para a formulação e implementação de 
políticas públicas para crianças entre 0 a 6 anos de idade, em 
atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos 
de vida no desenvolvimento do ser humano. O Brasil possui 
aproximadamente 20 milhões de crianças nesta faixa etária. 
Entre os avanços desta nova legislação estão o aumento da 
licença-paternidade e o direito da criança ao brincar. 

Em 2017 foi instituído o Comitê Intersetorial de Políticas 
Públicas para a Primeira Infância, no âmbito do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário, agora no Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a finalidade de 
articular ações destinadas à proteção e à promoção de direitos 
na primeira infância.  

3 Lei Federal nº 13.010/2014. O nome da lei é uma homenagem ao menino Bernardo Boldrini, morto em 2014, aos 11 
anos de idade, vítima de maus tratos. Disponível em: https://bit.ly/1Q0Bf3f
4 Portaria nº 1.130/2015. Disponível em: https://bit.ly/2al7ygf 
5 Lei Federal nº13.257/2016. Disponível em: https://bit.ly/1p7XbO1
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A recente promulgação da Lei da Escuta6, que estabelece 
medidas de proteção e procedimentos para tomada de 
depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas 
de violência, reforça ainda o apoio às ações de superação 
da violência contra crianças e adolescentes.  Ela prevê que o 
depoimento da vítima ou testemunha seja único, limitado às 
informações pertinentes e gravado em áudio e vídeo, de forma a 
evitar a constante memória causadora de sofrimento. Além disso, 
garante o acompanhamento de profissionais especializados e 
a orientação em linguagem inteligível ao depoente sobre seus 
direitos e os procedimentos que serão adotados.

6 Lei federal nº 13431/2017. Disponível em: https://bit.ly/2wv5Mjx
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O Disque 100, central telefônica nacional para denúncias, 
junto aos Disque Denúncias estaduais são os principais canais 
de notificação de ocorrências. Contudo, todos os casos de 
suspeita ou confirmação de violência aos direitos da criança 
ou adolescente devem ser relatados obrigatoriamente ao 
Conselho Tutelar, que tomará as devidas providências de 
acordo com suas atribuições. 

Segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, em 2018 existiam 5.956 Conselhos Tutelares 
em 99,7% dos municípios brasileiros, porém, 2.816 ainda não 
foram equipados.  

Lista com os contatos dos Conselhos Estaduais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. 

https://www.direitosdacrianca.gov.br/conselhos/

lista-com-os-contatos-dos-conselhos-estaduais-dos-

direitos-da-crianca-e-do-adolescente-no-brasil
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Em 2017 o Disque 100 recebeu 
84.049 denúncias relacionadas a crianças
e adolescentes, um aumento de 10,34% 

das denúncias se comparado a 2016.

Balanço Anual 2017 Ouvidoria Disque 100 Disque Direitos Humanos. Disponível em: http://bit.ly/2W0Dig7
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Um manifesto da Sociedade Civil encaminhado ao governo federal 
em 20187, aponta que 68% das crianças no Brasil afirmam sofrer 
punição corporal em casa, o que leva ao número de 30.311.950 
vítimas de violência doméstica com até 14 anos de idade.

Das vítimas, 48% são meninas 
(40% meninos, 12% não informado)

 41% têm entre 4-11 anos

42% são pretos ou pardos

37% tem a mãe como suspeita da agressão, e

57% das violações notificadas 
são na casa da vítima. 

7 Manifestação de representantes da Sociedade Civil Brasileira pela Erradicação da Violência contra Crianças e Adoles-
centes no Brasil e pelo engajamento do Estado Brasileiro no tema e na Parceria Global para o Fim da Violência contra 
Crianças e Adolescentes. Disponível em: https://bit.ly/2GdRsCo
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Apesar do aumento de denúncias, o Sistema de Informação 
para Infância e Adolescência (SIPIA)8, afirma que houve 
uma diminuição dos registros de casos confirmados de violência 
contra crianças e adolescentes: 
 

O DataSUS9 apresentou redução de apenas 0,43% dos óbitos 
infantis por Causas Externas entre 2014 e 2016. 
Em casos de maus tratos psicológicos, como negligência e 
hostilização, há o aconselhamento e orientação dos responsáveis. 
Já em casos de castigos físicos, a criança é levada ao Instituto 
Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e é concedida 
a medida protetiva. No que diz respeito à punição na esfera penal, 
os agressores respondem a processos na Vara da Infância, e, a 
depender da gravidade, também na Vara Criminal.

8 Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA) Disponível em: https://www.sipia.gov.br/
9 DATASUS é o departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil.

Casos confirmados

84.807

2014 2017

69.909
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Entre os poucos estudos acadêmicos que avaliam os impactos 
da Lei “Menino Bernardo”, destaca-se o trabalho publicado 
pela Revista Brasileira de Enfermagem10 que analisou 
a situação no estado de Minas Gerais no período 2013-
2015. O estudo apresenta um ligeiro, porém não significativo, 
aumento de 3,2% de notificações após a vigência da lei. Para 
os menores de 1 ano e para o grupo de 15 a 19 anos, as 
notificações aumentaram, ao passo que se constatou um 
decréscimo na ordem de 15% dos casos para crianças de 1 a 
4 anos e adolescentes de 10 a 14 anos. 

0 a 1 ano
15 a 19 anos

1 a 4 anos
10 a 14 anos

Os maiores aumentos foram verificados em habitações coletivas, 
locais de prática esportiva e na via pública. 

10 “Violência contra crianças e adolescentes: perfil e tendências decorrentes da Lei nº 13.010”.  
Disponível em: https://bit.ly/2WyYGqi
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REFLETINDO SOBRE O ASSUNTO...

A promulgação da Lei Menino Bernardo e os demais marcos 
legais subsequentes representam avanços significativos do 
âmbito legislativo brasileiro. Contudo, a lei não causou grandes 
impactos práticos, visto que o aumento de denúncias e a 
redução de óbitos é insignificante diante do número de crianças 
que relatam sofrer violência. 

O SIPIA mostra-se um sistema importante de mensuração do 
retorno das denúncias apresentadas no cenário, pois se refere 
aos registros de casos após averiguação da denúncia, apontando 
que o número de notificações é diferente do número de casos 
confirmados. O aumento de denúncias significa, portanto, que 
as pessoas estão denunciando mais, o que pode ser resultado 
do encorajamento feito através do apoio, campanhas e ações 
regionais dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos 
Direitos da Criança e Adolescente. Porém, ainda há dificuldade 
em reunir os dados do cenário real, visto que as informações 
estão fragmentadas e os números apontados por cada órgão 
diferem entre si. As bases de dados não se conversam e nem 
todas estão abertas ao público, como é o caso das informações 
confidenciais das áreas de saúde e segurança pública.
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Apesar da importante contribuição dos Conselhos Tutelares, 
a burocracia administrativa costuma ocupar a maior parte do 
trabalho dos conselheiros, que acabam não dispondo do tempo 
necessário para a realização do atendimento apropriado às 
demandas e/ou para se qualificar adequadamente em vistas 
ao bom desempenho da função. Sem falar na precariedade de 
infraestrutura de trabalho (carros e locais) de atendimento de 
muitos conselhos tutelares do país. A discreta divulgação do 
processo eleitoral para o Conselho Tutelar também pode ser 
considerada entre as dificuldades de superação da violência 
contra crianças e adolescentes, pois impede que a população 
conheça sua função e o utilize de modo adequado.
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A Lei Menino Bernardo é um importante instrumento legislativo 
na direção do 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)11 proposto pela Organização das Nações Unidas e 
ratificado pelo Brasil. Dentre outras coisas, o ODS 16, visa reduzir 
todas as formas de violência e taxas de mortalidade (16.1), além 
de acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de 
violência e tortura contra crianças (16.2). 

A mútua relação entre os objetivos da Lei Menino Bernardo e 
o ODS 16 respalda iniciativas que visam fortalecer a rede de 
proteção de crianças e adolescentes e reivindicar políticas 
públicas que promovam o pleno desenvolvimento infanto-juvenil. 
Tanto o marco legal, quanto a proposição da ONU devem ser 
conhecidos e utilizados pela sociedade civil como instrumento de 
cobrança ao poder público. 

11 Objetivos do Desenvolvimento Systentável. Disponivel em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Fortalecer a Rede de Proteção Social de Crianças 
e Adolescentes: destinar recursos para a melhoria da 
comunicação entre os atores da Rede, instituições e cidadãos 
e da articulação entre governo e sociedade;

Ampliar o alcance das políticas públicas 
de apoio psicológico e orientação familiar; 

Formar educadores da rede de ensino público e privado 
para exercerem a disciplina positiva e a educação não 
violenta; 

Promover campanhas voltadas às crianças e adolescentes 
sobre direitos infanto-juvenis; 

Desenvolver registros nacionais e unificados de 
mapeamento da violência contra crianças e adolescentes;

Promover condições e instrumentos de trabalho aos 
Conselhos Tutelares;

Alterar o art. 123 do Código Penal12, que trata do 
Infanticídio, ampliando a classificação de autores em 
casos de morte decorrente da violência contra crianças e 
adolescentes, à exemplo da Lei do Feminicídio13. 

Desenvolver mecanismos de reeducação ao agressor; 

RECOMENDAÇÕES DA MESA BICE BRASIL

12 Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://bit.ly/18kAH0G  
13 Lei do Feminicídio. Disponível em: https://bit.ly/1Pe5hO9
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RECOMENDAÇÃO 136.68
Bahamas

Assumir estratégias para reduzir a 
violência armada particularmente 
entre jovens negros de baixa renda
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62.517
homicídios em 2016

50,3%
eram homens entre 

15 e 29 anos
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33.590 jovens foram
assassinados em 2016, sendo

94,6% do sexo masculino. 

É como se caíssem 
dois aviões comerciais por 
semana lotado de jovens

Esse número representa um aumento de 7,4% em relação a 
2015, quando houve redução de 3,6% em relação ao ano anterior. 

Há de se destacar o grave aumento de assassinatos de jovens 
no Acre (+84,8%), Amapá (+41,2%) e outros 18 estados da 
Federação. Entre 2006-2016 houve um aumento de 23,3% de 
homicídios de jovens no Brasil. No mesmo período o Rio Grande 
do Norte apresentou elevação de 382,2%.  
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Em relação à população negra, o Atlas da Violência14 aponta que 
a taxa de homicídios de negros foi duas vezes e meia superior à 
de não negros. 

A taxa de homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de 
mulheres não negras.

TAXA DE HOMICÍDIO

40,2 por 100 mil (2016)

Aumento de

23,1%
em relação a 2006

Redução de

6,8%
em relação a 2006

16 por 100 mil (2016)

Negros Não Negros

14 Atlas da Violência. Disponível em: http://bit.ly/30j26Q4
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De acordo com o relatório da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) sobre homicídios de jovens negros e 
pobres15, de 2015, os índices de mortalidade inversamente 
proporcionais entre negros e não negros resultam da ausência 
de políticas públicas básicas nos territórios onde a maior parte 
da população é negra e pobre. Dois dados evidenciam esta 
constatação:

Taxa de analfabetismo - 14,7% entre negros, 
contra 7,3% entre não negros.

A Renda média das famílias negras é até 75,2% 
menor do que a renda de famílias não negras.

15 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre homicídios de jovens negros e pobres, de 2015. 
Disponível em: http://bit.ly/2HsN0hZ
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De acordo com o Mapa da Violência 2016, as armas de fogo 
representam a principal causa dos homicídios no país. Estima-
se que haja um total de 15,2 milhões de armas de fogo em 
mãos privadas:

• 6,8 milhões registradas;

• 8,5 milhões não registradas;

• 3,8 milhões em mãos criminosas.

Em 2014 as armas de fogo mataram 44.861 pessoas. Deste 
total, a maioria são homens, negros e jovens.

HOMENS 94%

66%

58%

NEGROS

JOVENS
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A violência policial e os chamados “autos de resistência” 
afetam principalmente a população jovem, negra e periférica. 

O auto de resistência, criado durante a Ditadura Militar, significa 
a produção de um documento oficial que classifica a morte 
decorrente da resistência à autoridade policial. O que nem 
sempre é corroborado por evidências.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública16 analisou 5.896 
boletins de ocorrência de mortes decorrentes de intervenções 
policiais entre 2015 e 2016 (78% do universo das mortes no 
período), e identificou que 76,2% das vítimas eram negras.

O Rio de Janeiro nunca registrou tantas mortes em 

confrontos com a polícia quanto em janeiro de 2018, mês que 

antecedeu a intervenção federal na segurança. Foram 154 

homicídios decorrentes de intervenção policial. Estatísticas 

do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que 

nenhum mês desde 1998, superou esta marca. A média foi 

de cinco mortes por dia. Até então, no topo da lista estavam 

três meses de 2008, ano em que teve início o projeto das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

16 Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: http://bit.ly/2Q2Uqwx
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Em 2015, a CPI sobre homicídios de jovens negros e pobres, 
recomendou um Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio 
de Jovens17 com cinco metas: 

1. Reduzir o índice de homicídios a um dígito a cada 100 mil 
habitantes; 

2. Elucidar pelo menos 80% dos crimes; 

3. Zerar a letalidade policial; 

4. Zerar a mortalidade entre os policiais (em sua grande 
maioria, também negros e pobres); 

5. Garantir a implementação de programas sociais de 
reparação de danos nas áreas mais violentas. 

No início de 2019, o Plano ainda aguarda apreciação do plenário 
da Câmara e do Senado.

17 Projeto de Lei 9796/2018. Disponível em https://bit.ly/2D36ckc
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REFLETINDO SOBRE O ASSUNTO...

Desde a CPI sobre homicídios de jovens negros e pobres, o 
Estado Brasileiro reconhece a existência de um verdadeiro 
genocídio contra os jovens negros.

A origem deste grave problema social está no racismo 
institucionalizado. O Brasil não se preocupou em superar 
definitivamente a escravidão e condenou milhões de brasileiros e 
suas famílias ao abandono, ao preconceito e à vulnerabilidade com 
a não reparação de danos e não inclusão no sistema educacional, 
além de terem sido privados de participação política18.

O Brasil apresenta alto índice de desigualdade social, segundo o 
índice de Gini19 (0,549).  A mobilidade social brasileira, não traz 
grandes perspectivas de mudanças para esse cenário. De acordo 
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), famílias pobres brasileiras podem levar 
até nove gerações para deixar a faixa dos 10% mais pobres e 
chegar à de renda média do país.

Diagnósticos para combater o extermínio da juventude negra 
não faltam. Sabe-se que em 142 municípios se concentram 
90% dos assassinatos e os dias e os horários em que ocorrem 
os crimes são conhecidos. Por isso, além da Agenda Legislativa, 
se faz necessária uma atitude proativa dos estados e municípios 
em prol da preservação da vida dos jovens.

18 A Lei Saraiva, de 1881, proibia o direito do voto aos analfabetos, o que foi mudado apenas em 1985. Como a maioria dos negros era 
analfabeta, ficaram impedidos de eleger representantes sensíveis à sua causa e capazes de mudar sua situação de marginalidade. 
19 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de 
renda em determinado grupo.
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Apesar dos alarmantes números de mortes por arma de fogo, 
é mister destacar o Estatuto do Desarmamento20, promulgado 
em 2005, como fator determinante na quebra de ritmo no 
crescimento dos índices de homicídio, conforme aponta o gráfico. 

Ao afirmar compromisso com a redução da violência armada, 
especialmente contra crianças e adolescentes, é impressindivel 
considerar o histórico de avanço, conforme descrito no gráfico 
apresentado.

 

A polícia manteve o modus operandi da época da ditadura militar. 
Ao adotar essa lógica, se afasta do ideal comunitário, preventivo 
e conciliador preconizado pelas novas tendências em segurança 
pública. É necessária uma nova polícia, que não priorize o combate 
aos crimes ao patrimônio em detrimento aos crimes contra a vida. 
Além disso, é preciso questionar a falida guerra às drogas, que 
vitimiza negros e pobres aliciados pelo tráfico e isenta grandes 
traficantes.

20 Lei Federal 10.826/2003. Disponível em: https://bit.ly/2Cvjf0X
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O cenário brasileiro de violência contra a juventude pobre 
e negra aponta para a necessidade de ações urgentes na 
direção de um maior alinhamento do Brasil aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Uma vez que a avaliação mostra 
como a desigualdade social é um fator agravante para o cenário 
de violência, a atenção do Estado Brasileiro ao 1º ODS  “acabar 
com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares”e 
ao 10º ODS, “reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 
eles”, respectivamente, se torna preponderante para a superação 
da violência contra a juventude pobre e negra.
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Aprovação e implementação imediata do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Homicídio de Jovens.

Investir em programas sociais de inclusão da população 
vulnerável, tomar medidas para diminuir a desigualdade 
econômica/social a fim de tirar as famílias do ciclo de po-
breza geracional;

Qualificar o ensino básico e promover incentivos para jo-
vens negros de baixa renda para continuarem os estudos;

Investir em políticas públicas que facilitem o acesso e per-
manência dos jovens ao ensino superior;

RECOMENDAÇÕES DA MESA BICE BRASIL

Fortalecer as Organizações da Sociedade Civil e institui-
ções públicas que desenvolvem atividades de contraturno 
escolar;

Desenvolver campanhas de combate ao racismo e que 
informem as penalidades legais decorrentes desta prática;

Assegurar o pleno cumprimento do Estatuto do Desarma-
mento.

Incentivo legal e treinamento de conduta para a aborda-
gem policial adequada e isenta de estereótipos;
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