
                                SOCIEDADE BRASILEIRA DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –  
CNPJ 37.992.856/0001-09 

Fórum Nacional Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Fórum Nacional DCA – SGAS 915 - Lotes 75/76 - Brasília, DF, 70390-150 

Fone 21 4009-7830  – Celular – 21 99580-2631  

Site: http://www.forumdca.org.br – E-mail: forumdca@forumdca.org.br 

 
 

 

NOTA PÚBLICA 
 

Em defesa da vida , da educação e contra a violência , o porte e posse de 

armas no Brasil. 

 

O FÓRUM NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - FNDCA manifesta sua solidariedade aos familiares e 

pessoas amigas de crianças, adolescentes e profissionais de educação da 

escola Rui Brasil, da cidade de Suzano em São Paulo, mortos ou feridos de 

forma trágica, no dia 13 de março de 2019, dentro do ambiente escolar. 

O Fórum Nacional DCA, com o compromisso em denunciar as omissões e 

transgressões que resultam na violação dos direitos da criança e do 

adolescente, vem manifestar repúdio e  preocupação com a mudança do 

estatuto do desarmamento - Lei nº 10.826/03, via Decreto nº 9.685/19, que 

flexibiliza o posse de armas no país e as propostas subsequentes de liberação 

de porte de armas em zonas urbanas no Brasil. O Decreto vai contra a 

Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes que 

completará 30 anos e do qual o Brasil é signatário.  

O Fórum Nacional DCA vem reafirmar o seu posicionamento contrário ao 

Decreto que flexibiliza a posse de arma no Brasil, entendendo que o mesmo 

não irá produzir uma redução na violência, ao contrário, facilitará o acesso de 

crianças e adolescente às armas, possibilitando, assim, que tragédias como 

essa possam ser mais frenquentes.  

O Fórum Nacional DCA entende que o fortalecimento dos conselhos de 

Direitos como o CONANDA, a aplicação integral das garantias previstas no 

ECA, o fim do discurso de ódio institucionalizado pelo executivo e parte do 

legislativo, e o encerramento das propostas de implantação de escola sem 

partido, com mais investimentos em educação e sobretudo em crianças e 

adolescentes trarão a paz social e uma sociedade onde os livros e educadores 

tenham mais valor que as armas e o encarceramento de pessoas.    
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O Fórum Nacional DCA denunciará internacionalmente as práticas de setores 

radicais ideológicos da política brasileira que querem armar a sociedade, 

flexibilizar as condições para as polícias matarem mais adolescentes e jovens 

negros, e investir cada vez menos em educação, saúde e assistência de 

nossas crianças e adolescentes no Brasil.   
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