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1. Introdução
Relatórios indicam que, nos últimos anos, milhares de pessoas
com menos de 18 anos (doravante “crianças”)1 têm sido
2
recrutadas e exploradas por terroristas e grupos extremistas
3
violentos. Essas crianças estão sujeitas à violência a vários
níveis e, ao mesmo tempo, podem tornar-se instrumentos
particularmente perigosos nas mãos daqueles que as
exploram e/ou as instrumentalizam para cometer crimes
relacionados com o terrorismo.
Os Estados-membros das Nações Unidas enfrentam, cada
vez mais, desafios para combinar a prevenção eficaz e as
respostas à violência perpetrada contra crianças, ao mesmo
tempo que protegem a sociedade das ameaças associadas
ao terrorismo e ao extremismo violento. A atual onda de
regresso de combatentes terroristas estrangeiros (CTEs)4
também coloca ameaças e desafios emergentes para as
autoridades nacionais em relação a como lidar com crianças
que retornam de zonas de conflito.
O ONUDC desenvolveu estas Recomendações Para o
Tratamento de Crianças Associadas a Grupos Terroristas
e Extremistas Violentos, com o objetivo de fornecer
assistência técnica coerente e consistente aos Estadosmembros solicitantes sobre o tratamento dessas crianças.
Para tanto, visa identificar, destacar e apoiar as prioridades
e necessidades nacionais no tratamento deste fenômeno,
bem como a fortalecer a coerência sistêmica para atingir
os objetivos definidos. Estas Recomendações, e mais
amplamente o trabalho do UNODC nesta área, baseiase no reconhecimento do dever dos Estados-membros de
proteger a sociedade e, em particular, as crianças, das
ameaças associadas ao terrorismo e ao extremismo violento
de acordo com o direito internacional.

Estas Recomendações são o resultado de três anos de
trabalho de assistência técnica do UNODC aos Estadosmembros afectados por este fenômeno. Estas Recomendações
foram desenvolvidas no âmbito de uma iniciativa financiada
pelo Japão e contaram com a contribuição substantiva de
representantes de 10 países: Bangladesh, Iraque, Japão,
Líbano, Marrocos, Maldivas, Nepal, Filipinas, Tunísia e Sri
Lanka. As Recomendações também se baseiam no trabalho
do UNODC e dos Estados-membros noutras regiões do
mundo, incluindo a Ásia Central, a África Ocidental e
Oriental, e nos mandatos do UNODC nas áreas de justiça
para crianças, violência contra crianças e enfrentamento
ao terrorismo, bem como no aumento da compreensão dos
desafios e práticas promissoras nesta área.
As orientações fornecidas por este documento baseiam-se
em vários regimes jurídicos internacionais, a saber, o direito
internacional dos direitos humanos, o direito internacional
relativo ao combate ao terrorismo, o direito penal
internacional, o direito internacional humanitário e o direito
internacional dos refugiados.5

Três áreas de trabalho interligadas: prevenção, reabilitação e reintegração, e justiça para crianças
Estas Recomendações também estão alinhadas com uma importante posição política aprovada pelo Secretário-Geral
das Nações Unidas sobre os princípios-chave para a proteção, repatriação, persecução, reabilitação e reintegração de
mulheres e crianças vinculadas a grupos terroristas listados pelas Nações Unidas.6 Esta posição destaca a urgência deste
fenômeno e apela para respostas baseadas nos direitos humanos. A complexidade e a natureza transversal deste fenômeno
multifacetado exigem uma resposta unificada e coerente entre as diversas agências e programas das Nações Unidas, bem
como intervenções transnacionais e nacionais.
O UNODC está ciente da importância de unir esforços às partes interessadas. Estas Recomendações procuram assegurar
uma abordagem sistêmica coerente do problema e complementar os mandatos e respostas existentes, evitando, assim,
qualquer duplicação de esforços. Estas Recomendações abordam o tratamento de todas as crianças recrutadas e exploradas
por grupos terroristas e extremistas violentos, independentemente dos tipos de associação e métodos de recrutamento
utilizados e dos diferentes propósitos para os quais a criança tenha sido
explorada pelo grupo. Estas Recomendações contêm orientações sobre três áreas
de trabalho interligadas: prevenção, reabilitação e reintegração, e justiça para
crianças no contexto do enfretamento ao terrorismo. É essencial ter em mente que
respostas efetivas requerem esforços abrangentes em todas as áreas.
PREVENÇÃO
1. De acordo com o Art. 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade.
2. O termo “grupos terroristas” é usado neste Roteiro para se referir a todas as entidades listadas no Comitê de Sanções 1267/1989/2253 ao ISIL (Daesh) e à Al-Qaeda, antes conhecido como “Comitê de Sanções 1267/1989 à
Al-Qaeda.
3. De acordo com o Plan of Action to Prevent Violent Extremism (‘Plano de Ação para Prevenir Extremismo Violento’, em tradução não oficial) da Secretaria Geral das Nações Unidas (A/70/674, para. 2), extremismo violento é
considerado, neste Roteiro, como “aquele que leva ao terrorismo” (tradução não oficial).
4. O termo CTEs é definido na Resolução 2178 do Conselho de Segurança, adotado em 24 de setembro de 2014 (S/RES/2178).
5. Para mais detalhes sobre a legislação internacional relevante, ver os seguintes manuais de treinamento da UNODC: ‘Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice
System’ (‘Manual para atuação com Crianças Recrutadas e Exploradas por Grupos Terroristas e Extremistas Violentos: o Papel do Sistema de Justiça’, em tradução não oficial) (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Viena,
2017); ‘Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremists Groups: The Role of the Justice System, A Training Manual’ (‘Prevenção do Recrutamento e Exploração de Crianças por Grupos Terroristas e
Extremistas Violentos: o Papel do Sistema de Justiça, Um Manual de Treinamento’, em tradução não oficial); ‘Rehabilitation and Reintegration of Child Victims of Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremists Groups,
A Training Manual’ (‘Reabilitação e Reintegração de Crianças Vítimas de Recrutamento e Exploração por Grupos Terroristas e Extremistas Violentos’, em tradução não oficial); e ‘Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism,
A Training Manual’ (‘Justiça para Crianças no Contexto de Enfrentamento ao Terrorismo, um Manual de Treinamento’, em tradução não oficial) (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Viena, 2019).
6. Decisão 2019/17 da Comissão Europeia (EC), Key Principles for The Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation and Reintegration of Women and Children with Links to United Nations Listed Terrorist Groups (‘Princípioschave para a Proteção, Repatriação, Persecução, Reabilitação e Reintegração de Mulheres e Crianças Vinculadas a Grupos Terroristas Listados pelas Nações Unidas’, em tradução não oficial).
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2. Princípios Gerais
1

Não há dicotomia entre os interesses relacionados à segurança pública e os direitos da criança. Ambos os objetivos de
PRESERVAR A SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEGER OS DIREITOS DA CRIANÇA SÃO COMPLEMENTARES
e devem ser alcançados concomitantemente com o objetivo de construir uma paz duradoura.

2

O RECRUTAMENTO DE CRIANÇAS por grupos terroristas e extremistas violentos é uma FORMA GRAVE DE
VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA, independentemente dos meios e métodos empregados. Este leva à exploração
de crianças com consequências duradouras para seu bem-estar e para a sociedade em geral.

3

CRIANÇAS recrutadas e exploradas por grupos terroristas e extremistas violentos devem ser CONSIDERADAS E
TRATADAS PRINCIPALMENTE COMO VÍTIMAS DE CRIME. Isto significa que há uma necessidade de proteger,
respeitar e cumprir os direitos de todas as crianças vítimas, independentemente de seu alegado envolvimento em crimes
relacionados ao terrorismo ou noutros crimes como infratoras, ou dos alegados riscos que elas possam representar ao
cometer futuros crimes relacionados com o terrorismo. É importante assegurar que sejam feitos esforços para evitar a
vitimização secundária destas crianças.

4

A PREVENÇÃO do envolvimento de crianças com grupos terroristas e extremistas violentos deve ser PRIORIDADE
para atores estatais e não estatais.

5

O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA deve ser sempre a CONSIDERAÇÃO PRIMÁRIA em qualquer determinação
relativa ao tratamento de uma criança recrutada e explorada por grupos terroristas e extremistas violentos.

6

O OBJETIVO-CHAVE de qualquer ação tomada em relação a uma criança associada a um grupo terrorista e
extremista violento deve ser promover sua REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO na sociedade, de acordo com as
características, circunstâncias e necessidades específicas da criança.
NENHUM PROCESSO DE RECRUTAMENTO DE CRIANÇAS pode ser considerado verdadeiramente

7 VOLUNTÁRIO, devido às formas de coerção e influência utilizadas por esses grupos e ao desequilíbrio do poder
inerente a essas circunstâncias.

Quando as crianças são suspeitas, acusadas ou reconhecidas como tendo infringido a lei penal, estas são titulares de

8 todos os direitos estabelecidos pelo direito internacional em relação à JUSTIÇA JUVENIL, sem nenhuma exceção ou
derrogação devido à natureza da infração cometida.

Qualquer iniciativa que vise a prevenir e responder à violência contra a criança por parte de grupos terroristas

9 e extremistas violentos deve estar atenta ao impacto do terrorismo e das medidas antiterroristas sobre meninas e

meninos, e deve adotar abordagens SENSÍVEIS AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E A ESPECIFICIDADES
DE GÊNERO.
Independentemente das diferentes circunstâncias, o recrutamento de crianças NÃO É SOMENTE UM PROBLEMA

10 CRIMINAL, mas, sobretudo, é UM PROBLEMA DE DESENVOLVIMENTO. É um fenômeno muito complexo que

requer ESFORÇOS COORDENADOS E MULTIDISCIPLINARES de diferentes sistemas, bem como a cooperação
entre diferentes instituições e atores, a fim de que seja tratado de forma eficaz.
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3. Orientação para Prevenção Efetiva
Estratégias de prevenção abrangentes
Os esforços para prevenir o recrutamento de crianças e adolescentes por
grupos terroristas e extremistas violentos devem ser integrados em esforços
mais amplos de desenvolvimento e de reforma do Estado de Direito.
Em situações de pós-conflito, deve ser dada prioridade ao bem-estar das
comunidades mais afetadas, especialmente onde a insegurança ainda é
generalizada.
A elaboração de estratégias de prevenção abrangentes deve ser baseada
em:
Vontade política para assegurar a apropriação nacional das estratégias e
intervenções de prevenção;
Uma abordagem participativa no desenvolvimento de políticas, incluindo o
foco na participação de crianças;
A promoção de valores de inclusão, diálogo e respeito mútuo;
Uma abordagem multidisciplinar e coordenada para evitar a fragmentação
e duplicação de esforços;
Capacitação de instituições e atores envolvidos em esforços preventivos;
Um papel proativo do sistema de justiça nos esforços de prevenção, inclusive
por meio do desenvolvimento de uma legislação eficaz nesta área; e
Uma análise aprofundada da situação.

Múltiplos eixos de intervenção
Estratégias de prevenção eficazes e abrangentes devem combinar vários eixos
de intervenção, a fim de (i) responsabilizar os autores do recrutamento e
exploração de crianças pelo crime que cometeram, e (ii) melhorar a estrutura
de proteção do ambiente para crianças.

A análise aprofundada da situação
é um requerimento-chave para o desenvolvimento de políticas
de prevenção efetivas e baseadas em evidência. A análise da
situação deve:
• Investigar estratégias de recrutamento de grupos terroristas
e extremistas violentos, tendo em consideração que meninas
podem ser recrutadas por meio de táticas específicas e,
consequentemente, requerer assistência especializada;
• Estudar e destacar as condições que conduzem ao terrorismo,
inclusive as desigualdades subjacentes que podem fomentar
ressentimentos entre as comunidades vulneráveis;
• Examinar os fatores de incentivo e desincentivo do
recrutamento de crianças a nível local e compará-los com
tendências regionais e globais nesta área;
• Investigar os fatores de riscos decorrentes dos diferentes
níveis de relações interpessoais da criança, os quais incluem
um foco em suas necessidades pessoais, o ambiente familiar,
a conexão com os valores culturais e religiosos, e a relação
com o Estado e suas autoridades públicas;
• Identificar diferentes grupos-alvo para propostas de
prevenção;
• Identificar as principais partes interessadas que
desempenhem um papel nos esforços de prevenção,
incluindo famílias, comunidades, instituições educacionais e
religiosas; e
• Analisar os ambientes para programação existentes, a partir
da identificação de lacunas e destaque de prioridades para
ação.

ABORDAGEM DO UNODC: CONSTRUINDO PONTES
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SEGURANÇA PÚBLICA

QUADRO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE PROTEÇÃO

Intervenções voltadas à responsabilização de perpetradores do
recrutamento e exploração de crianças devem focar-se no aspecto
relacionado à segurança da prevenção, e podem incluir:
• Proibição do recrutamento por meio da criminalização;
• Aplicação das estruturas jurídicas e políticas nacionais para
responsabilizar os recrutadores de crianças (isto pode incluir
leis antiterroristas, mas também leis contra o tráfico que
criminalizam diferentes formas de recrutamento e exploração
de crianças);
• Cooperação internacional em matéria criminal com vista a
identificar e apreender recrutadores transnacionais de crianças;
• Fortalecer a capacidade do sistema de justiça para lidar com
esses tipos de infrações;
• Adotar uma abordagem sensível ao bem-estar da criança para
vítimas e testemunhas do recrutamento por grupos terroristas e
extremistas violentos.

Intervenções voltadas à melhora do ambiente protetivo podem
incluir:
• Intervenção precoce, inclusive por meio da promoção do
acesso a serviços de saúde e proteção;
• Um sistema de educação inclusivo, focado na promoção
de habilidades de vida positivas e de pensamento crítico,
bem como no empoderamento das crianças para que estas
mesmas aprendam, cresçam, floresçam e ajam como agentes
de mudança, de forma a reforçar o ambiente protetivo;
• Um foco em abordagens e atores locais;
• A adoção de abordagens baseada na comunidade;
• A provisão de serviços de apoio para proteger os familiares;
• Campanhas de consciencialização para
reforçar o
entendimento das comunidades para esforços de prevenção,
bem como fortalecer narrativas para enfrentar a propaganda
destes grupos;
• Esforços direcionados para evitar o uso de abordagens
potencialmente estigmatizantes ou discriminatórias.

4. Orientações para Reabilitação e
Reintegração Efetivas
Estratégias voltadas para crianças-vítimas
A reabilitação e a reintegração de crianças associadas a grupos terroristas e extremistas violentos deve ser o principal
objetivo dos Estados-membros e de outras partes interessadas que trabalham com crianças.
Os programas de reabilitação e reintegração devem ser baseados numa análise aprofundada da situação, por meio da
qual serão recolhidas as informações necessárias ao desenho adequado de programas, a fim de melhorar sua eficácia e
responder aos reais desafios enfrentados pelos profissionais.
Os formuladores de políticas e os profissionais envolvidos no planejamento e implementação de estratégias de reabilitação
e reintegração devem considerar os seguintes passos-chave:
As seguintes componentes são chave para o desenho de programas efetivos de
• Definir objetivos integrados nos programas de reabiitação
reabilitação e reintegração:
e reintegração, que incluam a prestação de apoio às
crianças e a garantia de segurança da sociedade;
• Avaliações individuais de crianças como base de planos de
• Aplicar uma abordagem ecológica para a reintegração:
reintegração individual, com um foco forte na participação da criança no processo;
identificar os fatores de proteção e risco aos níveis
• Intervenção pública para apoiar a desmobilização e libertação
micro, meso (foco nas famílias e comunidades) e macro
do grupo (onde for relevante);
(assim como a sua interligação) e tratá-los por meio de
• Cuidado provisório e assistência imediata na fase pós-libertação;
intervenções apropriadas;
• Acesso a serviços apropriados, incluindo saúde mental e suporte
• Identificar lições aprendidas noutras áreas de intervenção
psicológico, com foco no cuidado fundamentado no trauma como
(incluindo, nomeadamente, a reintegração de crianças
componente-chave dos esforços de reintegração;
vítimas de tráfico, a reintegração de crianças-soldado, a
• Uma combinação de intervenções visando apoiar as habilidades de
desistência da violência por parte de crianças anteriormente
vida positivas das crianças vítimas, ao mesmo tempo que se enfreanta
associadas a gangues) e avaliar a sua relevância neste
os comportamentos e preocupações das comunidades para prevenir a re-vitimização;
contexto;
• Investimento na construção da paz e nos esforços de
• Adotar o desenvolvimento de abordagens multidisciplinares
reconciliação;
e coordenadas para a reintegração;
• Promoção do retorno seguro para as famílias e
• Aplicar um abordagem sensível ao bem-estar da criança
comunidades (onde for apropriado e baseando-se nas avaliações
e a especificidades de género no planejamento e
individuais);
implementação da reintegração, levando em conta os
acentuados riscos de rejeição e estigmatização de meninas;
• Elaboração de intervenções para abordar o desencorajamento da
violência (se e onde for apropriado);
• Incluir uma componente forte de aprendizagem no
planejamento e implementação de programas, focando os
• Suporte específico a ser provido às crianças sem
esforços em monitorização e avaliação adequados;
cuidado parental, incluindo crianças não acompanhadas e separadas; e
• Direcionar esforços para o levantamento de recursos
• Suporte adequado para profissionais, com foco em
adequados a fim de garantir a viabilidade dos esforços de
questões de proteção e segurança que possam emergir ao lidar com estas crianças.
reintegração.

Programas de reabilitação e reintegração para
crianças afetadas pelo fenômeno dos CTEs
Os diferentes componentes dos programas de reabilitação
e reintegração devem levar em conta e ser adaptados às
circunstâncias específicas da criança. Nesta perspectiva,
as crianças afetadas pelo fenômeno dos CTEs podem ser
expostas a riscos específicos e/ou requerer intervenções
especializadas. Neste contexto, as seguintes considerações
são especialmente relevantes:
• Deve-se assegurar que os Estados-membros, em nenhuma
circunstância, por ação ou omissão, implementem políticas
que efetivamente tornem as crianças apátridas. A este
respeito, é importante que os Estados-membros aceitem as
crianças nascidas de cidadãos nacionais, lhes concedam
nacionalidade e tomem ações proativas para prevenir a
apatridia;

• Segundo as leis internacionais de direitos humanos, as
crianças têm o direito de retornar a seu país. As limitações
a este direito devem ser juridicamente previstas e devem
responder a um objetivo legítimo, bem como necessário e
proporcional;
• O envolvimento dos meios de comunicação nos esforços
de reintegração (onde for apropriado) deve ser definido
de acordo com abordagens sensíveis ao melhor interesse
da criança e, onde for adequado, por uma equipe
devidamente treinada;
• Deverão ser direcionados esforços específicos para a
reabilitação e reintegração de crianças afetadas pelo
fenômeno dos CTEs, inclusive por meio de uma cooperação
internacional reforçada, de acordo com as Resoluções
2178 7e 23968 do Conselho de Segurança da ONU.

7. Conselho de Segurança das Nações Unidas, Resolução 2178 do Conselho de Segurança (2014), adotada pelo Conselho de Segurança em 24 de dezembro de 2014 (S/RES/2178).
8. Conselho de Segurança das Nações Unidas, Resolução 2396 do Conselho de Segurança (2017), adotada pelo Conselho de Segurança em 21 de dezembro de 2017 (S/RES/2396).
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5. Orientação para Justiça Eficaz para Crianças
no Contexto de enfrentamento ao Terrorismo
Sistema de Justiça Especializado para Crianças
Garantir a existência de um sistema de justiça efetivo para crianças no contexto de enfrentamento ao terrorismo é vital na situação
global atual. O sistema de justiça especializado para crianças tem o duplo papel de proteger, respeitar e concretizar os direitos da
criança e preservar a segurança pública e, enquanto tal, é o fórum apropriado para lidar com crianças supostamente infratoras, e
não o sistema de enfrentamento ao terrorismo ou o sistema militar.
Quando uma criança está em contato com o sistema de justiça, todos os atores que trabalham na área devem considerar e tratar
a criança primeiramente como vítima de recrutamento para fins de exploração ou uso por parte de grupos terroristas e extremistas
violentos em diferentes funções. Devem também garantir que a criança tenha acesso a um processo judicial e, sempre que possível,
9
seja capaz de receber compensação para auxiliar e alcançar a reparação, a reintegração e a recuperação. Um bom conhecimento
e implementação do quadro normativo internacional no que se refere aos direitos da criança vítima de recrutamento é essencial e
deve basear-se na legislação de direitos humanos internacional, no direito internacional humanitário, no direito penal internacional
e no quadro normativo de enfrentamento ao terrorismo.
10

Devem ser direcionados esforços para prevenir instâncias de vitimização secundária de crianças suspeitas, acusadas ou que tenham
reconhecidamente cometido infrações relacionadas ao terrorismo.
O sistema de justiça é responsável por garantir que qualquer ação tomada contra uma criança suspeita, acusada ou que tenha
reconhecidamente cometido infrações relacionadas ao terrorismo tenha o objetivo de promover a sua reabilitação e reintegração
social. A fim de promover a efetiva a reabilitação e reintegração dessas crianças, o sistema de justiça deve operar em íntima
coordenação e cooperação com outros sistemas (por exemplo os sistemas de proteção da criança, educação e saúde).
De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, ao longo de qualquer processo judicial relativo a uma criança supostamente
infratora, os seguintes princípios-chave devem ser sempre aplicados: o direito à não discriminação; o melhor interesse da criança; o
direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento; e o direito de participar e ser ouvida.
Os atores que trabalham na área devem reconhecer a importância de adotar uma abordagem sensível ao mehlor interesse da
criança e a especificidades de gênero, e essa particular atenção deve ser dedicada a responder às necessidades das meninas
vítimas de exploração sexual, casamento forçado e outras formas de violência sexual baseada na violência de gênero (VSBVG),
permanecendo-se vigilante em relação à possibilidade de que meninos também possam ser vítimas de violência sexual. Estes atores
devem, ainda, evitar que sejam induzidos em erro por estereótipos de gênero quanto ao papel e ao poder de agência de meninas.
Parâmetros mínimos em funcionamento
Dada a vulnerabilidade das crianças e especificamente de crianças recrutadas e explorada por grupos terroristas e extremistas
violentos, os seguintes parâmetros mínimos devem ser sempre aplicados:
• Crianças não devem ser detidas, investigadas ou processadas por crimes ou supostos crimes cometidos por terceiros, inclusive
seus familiares;
• Quando uma criança é processada por infrações relacionadas ao terrorismo de acordo com a legislação nacional, as
garantias do devido processo legal devem ser aplicadas e os procedimentos devem
ser realizados de forma sensível ao melhor interesse da criança, sem atraso indevido, e envolver
profissionais da justiça juvenil especialmente treinados;
• Julgamentos envolvendo crianças suspeitas, acusadas ou que reconhecidamente tenham se envolvido em crimes relacionados
com o terrorismo também devem respeitar as garantias mínimas internacionalmente
reconhecidas para um julgamento justo, incluindo: a presunção de inocência; o direito de ser
informado imediata e diretamente das acusações contra si; o direito a aconselhamento jurídico e assistência jurídica; o direito à
assistência de seus pais ou tutores legais; o direito de ser ouvida; o direito de não ser obrigada a prestar testemunho ou confessar
culpa; o direito de examinar ou ter examinadas testemunhas adversas e de obter a participação de testemunhas em seu favor
sob condições de igualdade; o direito à assistência gratuita de um intérprete se a criança não compreender ou não falar a língua
utilizada; e, se for reconhecida como tendo cometido uma ofensa relacionada ao terrorismo ou uma ofensa à segurança nacional,
o direito a que esta decisão e quaisquer medidas impostas em consequência da mesma sejam examinadas por uma autoridade
ou órgão judicial competente, independente e imparcial, de acordo com a lei.11 Tais garantias se aplicam desde o primeiro contato
da criança com as autoridades nacionais, e por toda a duração do procedimento, sem exceção;
• Quando existirem dúvidas razoáveis quanto à idade do indivíduo e quando outras abordagens, inclusive, mas não exaustivamente,
entrevistas e esforços para reunir evidência documental, tiverem falhado em determinar a idade da pessoa, a avaliação
médica sobre a idade deve ser usada como último recurso;
• Proibir o uso de tortura e tratamento desumano e degradante, especialmente para crianças, tendo em vista
ainda que, de acordo coma Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, evidências obtidas por meio de tortura devem ser sempre inadmissíveis; e
• Dado o estigma atrelado ao terrorismo e a crianças suspeitas, acusadas ou que reconhecidamente tenham se envolvido em infrações
relacionadas ao terrorismo, a mídia e outras formas de cobertura devem respeitar o direito à privacidade
e à confidencialidade da criança, seja como vítimas, testemunhas ou supostas ofensoras.
5

6. Conclusão
Fortalecendo a justiça para crianças no contexto de
enfrentamento ao terrorismo
Intervenções voltadas para o fortalecimento da justiça para crianças no contexto de
enfrentamento ao terrorismo devem incluir:
Análise aprofundada da situação com o objetivo de entender o contexto em que o
recrutamento ocorre e os fatores de incentivo e desincentivo que nele operam.
Fortalecer o desenvolvimento de legislação especifica, de procedimentos, instituições
e atores que lidam com qualquer criança suspeita, acusada ou que reconhecidamente
tenha infringido a lei penal, incluindo crimes relacionadas com o terrorismo.
Promover o uso da persecução como medida de último recurso.
Assegurar a adesão ao limite mínimo de idade para responsabilidade criminal e impedir
sua diminuição de acordo com a gravidade da infração.
Promover medidas alternativas aos processos judiciais em todas as etapas de atuação
do sistema de justiça.
Assegurar que a apreensão, detenção ou prisão de crianças esteja em conformidade
com a lei e seja utilizada apenas como medida de último recurso e pelo período de
tempo mais curto possível. As crianças não devem ser detidas por autoridades militares.
Em situações em que crianças são detidas por autoridades militares, políticas e
procedimentos devem ser aplicados para garantir proteções adequadas à idade, bem
como uma entrega às autoridades civis o mais rápido possível.
Proteger contra (i) o uso de regimes de detenção excepcionais, especialmente quando
a legislação nacional permite a detenção administrativa por motivos de segurança,
(ii) a detenção preventiva em razão de terrorismo ou riscos relacionados à segurança
nacional, (iii) a detenção policial prolongada sem acusação ou quaisquer outras
exceções que contradigam regras internacionais e (iv) os atrasos na detenção. Tais
regimes de detenção excepcionais não serão, em nenhuma circunstância, aplicáveis no
caso de crianças supostamente associadas a grupos terroristas e extremistas violentos,
mesmo nos casos em que tais regimes de detenção excepcionais possam ser legalmente
aplicáveis a adultos.
Proteger crianças detidas, tanto meninos quanto meninas, contra a violência.
Assegurar que toda as crianças privadas de liberdade sejam tratadas com a humanidade
e o respeito inerentes à dignidade da pessoa humana, e de uma maneira que tenha em
conta as necessidades individuais. Toda as crianças privadas de liberdade deverão ser
separadas dos adultos, a menos que seja considerado no melhor interesse da criança
não fazê-lo, e garantir que esta terá o direito de manter contato com sua família por
meio de correspondência e visitas, salvo em circunstâncias excepcionais. Qualquer
decisão de derrogação destas normas estará sujeita à revisão judicial. Crianças privadas
de liberdade têm o direito de receber assistência médica adequada, educação adaptada
às suas necessidades, formação profissional e a oportunidade de realizar trabalho
remunerado. Meninas privadas de liberdade devem ser separadas dos meninos e
requerem particular atenção para atender às suas necessidades específicas.
Reconhecer a relevância de mecanismos de monitorização em lugares de detenção.12
Assegurar o respeito dos direitos da criança durante as fases de julgamento, inclusive
por meio de mecanismo de reparação (a nível nacional e internacional).
Aderir aos seguintes princípios relativos à construção da sentença e à determinação
da pena: nem a pena capital nem a prisão perpétua sem possibilidade de liberação
serão impostas por infrações cometidas por pessoas com menos de dezoito anos de
idade. Quaisquer ações tomadas devem ser sempre proporcionais, não apenas em
relação às circunstâncias e às necessidades da criança, mas também às circunstâncias e
às necessidades da sociedade. Toda sentença deve promover a reintegração da criança
de modo que assuma um papel construtivo na sociedade.

Estas Recomendações estabelecem orientações sobre
aspetos-chave de estratégias e medidas preventivas,
reabilitativas, reintegrativas e de justiça, visando a superar
os desafios relacionados ao recrutamento e exploração de
crianças por grupos terroristas e extremistas violentos.
Programas efetivos e viáveis devem incluir os seguintes
componentes que se reforçam mutuamente:
• Dados e informações confiáveis sobre as causas, a
extensão e a natureza do problema;
• Estrutura jurídica e políticas públicas sólidas, alinhadas
com o direito internacional, que legitimem a proteção
necessária de crianças e da sociedade contra as ameaças
associadas ao terrorismo;
• Serviços e Mecanismos de Prestação de Serviços
que respondam às necessidades e à situação de crianças em
risco ou associadas a grupos terroristas e extremistas violentos;
• Recursos Humanos competentes e habilidosos para
assegurar que todos os atores encarregados de lidar com o
fenômeno tenham a capacidade de responder às necessidades
e protejam os direitos de toda criança;
• Estratégias de Comunicação e Advocacia para assegurar
o necessário engajamento da sociedade civil e da média no
apoio a mudanças positivas;
• Conhecimento e participação de crianças para
assegurar que elas sejam agentes de sua própria proteção
por meio do uso do conhecimento de seus direitos e de formas
de evitar e responder aos riscos;
• Coordenação e colaboração entre atores estatais e
não estatais no desafio de proteger os direitos da criança e
preservar a segurança pública;
• Monitorização e avaliação a fim de testar e avaliar a
efetividade dos programas, promover mudanças nos subsídios
dos programas, justificar apoio financeiro e político continuado,
bem como fornecer feedback em todos os níveis.

O papel o UNODC
A missão do UNODC é contribuir para que segurança e justiça sejam alcançada
para todos, tornando o mundo mais seguro face ao crime, às drogas e ao
terrorismo. O UNODC tem a função de apoiar os Estados-membros na prevenção
e na resposta à violência contra crianças no domínio da prevenção criminal e da
justiça penal, e assegurar que as crianças sejam cuidadas e protegidas quando
em contato com o sistema de justiça como vítimas, testemunhas ou suposta
infratoras.13 Em matéria de prevenção contra o terrorismo, o UNODC também tem
a atribuição de auxiliar os Estados-membros a desenvolver e manter as respostas
da justiça criminal ao terrorismo efetivas e compatíveis com o Estado de Direito.14
Considerando os seus mandatos e especialidades, o UNODC expressa a sua
prontidão em apoiar Estados-membros solicitantes, mediante disponibilidade de
recursos e através do Programa Global para a Eliminação da Violência contra
Crianças e Adolescentes, em seus esforços para prevenir e responder à violência
contra crianças cometida por grupos terroristas e extremistas violentos.

9. De acordo com a Diretriz 35 da Resolução 2005/20 do ECOSOC (Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Resolução 2005/20: Directrices sobre la Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos) (‘Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Resolução 2005/20: Diretrizes sobre a Justiça para Crianças Vítimas e Testemunhas de Delitos’, em
tradução não oficial).
10. A vitimização secundária se refere à “vitimização que acontece não como resultado direto do ato criminal, mas por meio da resposta das instituições e indivíduos à vítima” (tradução não oficial). Ver: Handbook on Justice for Victims: On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (‘Manual sobre
a Justiça para Vítimas: o Uso ea Aplicação da Declaração de Princípios Básicos de Justiça para Vítimas de Crimes e Abuso de Poder’, em tradução não oficial) (Nova York, 1999), p. 9.
11. De acordo com oartigo 40 (2) da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) (Série Tratados da ONU, vol. 1577 3).
12. De acordo com oartigo 37 da CDC, a Regra de Beijing nº 26 (Assembleia Geral das Nações Unidas, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras de Beijing), adotadas pela Assembleia Geral em 19 de novembro de 1985 (A/RES/40/33)) e as Regras de Havana 38-46 e 49 (Regras das Nações Unidas
para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (Regras de Havana), adotadas pela Assembleia Geral em 14 de dezembro de 1990 (A/RES/45/113)) (Tradução não oficial ao português disponível em: Regras de Beijing; Regras de Havana. Acesso em 21 jun. 2021).
13. As atribuições e o papel o UNODC em prover assistência nas áreas de justiça para crianças e violência contra crianças e adolescentes foram reafirmados ao longo dos anos por Resoluções da Assembleia Geral (AG), do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e pelo Conselho de Direitos Humanos (CDH). Em particular, as Resoluções da AG
62/158 de 18 dedezembro de 2007, 63/241 dedezembro de 2008, 65/213 de 21 de dezembro de 2010 e 69/194 de 18 dedezembro de 2014, Resoluções do ECOSOC 2007/23 de 26 de julho de 2007 e 2009/26 de 30 de julho de 2009, e Resoluções do CDH 7/29 de 28 de Março de 2008, 10/2 de 25 de março de 2009, e 18/12 de 29 de setembro de 2011.
14. Estrategia Global de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo (‘Estratégia Global das Nações Unidas no Enfrentamento ao Terrorismo’, em tradução não oficial) (A/RES/60/288).
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