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PARECER DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

Procedimento Administrativo nº 017/2016 

 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento e 

elaboração de parecer em relação ao Projeto de Lei 36/20211, de autoria da Deputada Estadual 

Marina Helou, que tem como objetivo assegurar a prioridade de tramitação dos procedimentos 

investigatórios que visem à apuração e responsabilização de crimes dolosos e culposos com 

resultado morte, inclusive na modalidade tentada, que tenham como vítimas crianças e 

adolescentes no Estado de São Paulo. 

Destacamos, inicialmente, que a Defensoria Pública é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 

da Constituição Federal.     

O Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo (NEIJ), por sua vez, criado pela Lei Complementar estadual n.º 988 de 09 de 

janeiro de 2006, tem por missão primordial atuar sempre que a demanda apresentada referir-se, 

direta ou indiretamente, a direitos específicos ou gerais de crianças e adolescentes.  

O Projeto de Lei ora analisado, que propõe medidas para o fortalecimento da 

garantia da prioridade absoluta, no âmbito da investigação policial, tem grande relevância, uma 

vez que embora este princípio já esteja disposto na Constituição Federal (art. 227, caput) e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º Lei 8.069/1990) sua efetiva aplicação muitas vezes 

não é observada pela sociedade e pelo Estado. 

 
1 Disponível em https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000359009   Acesso em 03.03.2021 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000359009
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Segundo informações trazidas em documento elaborado pelo UNICEF em 2016, 

relativo ao Programa de País 2017-2021, de 1990 a 2013 o número de homicídios de 

adolescentes sofreu um aumento de 110%, de 5.000 para 10.500 casos por ano, colocando o 

Brasil como o segundo país em número absoluto de adolescentes assassinados2. 

No mesmo sentido, de acordo com os dados produzidos pelo Comitê Paulista pela 

Prevenção dos Homicídios na Adolescência, entre 2015 e 2020, dentro do recorte da população 

entre 0 a 19 anos, 1.912 pessoas foram vítimas de homicídios, latrocínios e lesões corporais 

seguidas de morte, além de mais outras 1.253 pessoas mortas em decorrência de intervenção 

policial. Assim, 24% do total de pessoas vítimas de mortes violentas no Estado tinha entre 0 e 

19 anos. 

Dessa forma, verifica-se que apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente ter 

entrado em vigor em 1990, estabelecendo mecanismos para concretização de ações, projetos e 

planos relativos à infância e juventude em regime de prioridade absoluta (art. 4º, parágrafo 

único, do ECA) para garantia de seus direitos, como é o caso do direito à vida, a normativa não 

foi suficiente para reduzir a ocorrência de crimes dolosos e culposos com resultado morte que 

tenham estes sujeitos de direito como vítimas. 

E, considerando o dever de proteção integral e o princípio da prioridade absoluta da 

infância e juventude, conforme preconizam as normativas internacionais e nacionais sobre o 

tema, tais eventos necessitam de uma investigação célere e rigorosa. 

Afinal, como se sabe, a Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, garante o 

direito à vida como um direito fundamental e, em seu artigo 227, garante esse direito com 

prioridade para crianças e adolescentes, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de 

colocá-los a salvo e de punir severamente o abuso, a violência e a exploração sexual. 

No mesmo sentido, a obrigação estatal de investigar e responsabilizar os autores de 

violações de direitos humanos já é pacífica no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

conforme a sentença da Corte Interamericana, de 29 de julho de 1988, no caso Velásquez 

 
2 Disponível em https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-03/BCO_CPD2017_2021_.pdf        

Acesso em 03.03.2021 

https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-03/BCO_CPD2017_2021_.pdf
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Rodrigues, que dispõe que: “O Estado está obrigado a investigar qualquer situação de violação 

dos direitos protegidos pela Convenção. Se o aparelho do Estado agir de tal forma  que a 

violação fique impune e o pleno gozo de tais direitos por parte da vítima não seja restabelecido 

logo que possível, o Estado está em incumprimento do seu dever de assegurar o livre e pleno 

exercício desses direitos às pessoas sujeitas à sua jurisdição”. 

A mesma Corte ressaltou, no caso Favela Nova Brasília, que “o Estado deverá 

conduzir eficazmente a investigação em curso sobre os fatos relacionados às mortes ocorridas 

na incursão de 1994, com a devida diligência e em prazo razoável, para identificar, processar e, 

caso seja pertinente, punir os responsáveis. A respeito das mortes ocorridas na incursão de 1995, 

o Estado deve iniciar ou reativar uma investigação eficaz a respeito desses fatos”. 

Assim, destaca-se a relevância deste Projeto de Lei, para que a partir da 

regulamentação em norma estadual quanto à prioridade de tramitação destes procedimentos 

investigatórios, haja efetiva elucidação dos fatos e responsabilização dos autores dos crimes, 

tudo de maneira célere e eficiente, contribuindo, assim, para o devido respeito ao direito à vida 

das crianças e adolescentes no Estado de São Paulo.  

Ademais, o pronto esclarecimento destes crimes que tenham como vítimas crianças 

e adolescente não somente auxiliará no desenvolvimento de ulteriores políticas públicas para 

prevenir este tipo de violência no Estado, como também contribuirá para o apaziguamento dos 

sentimentos de injustiça e impunidade enfrentados pelas famílias destas vítimas. 

Dessa forma, a legislação paulista estará efetivamente em consonância com a 

normativa internacional que rege a matéria, além de atuar em sintonia com o Programa de País 

2017-2021 elaborado pela UNICEF. Nesse sentido, dispõe o documento3:  

“PREVENÇÃO E RESPOSTA ÀS FORMAS EXTREMAS DE 

VIOLÊNCIA 

 37. Este terceiro grupo de crianças e adolescentes deixados para trás 

refere-se àqueles em maior risco de formas extremas de violência. As 

 
3 Disponível em  https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-03/BCO_CPD2017_2021_.pdf        

Acesso em 03.03.2021 

https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-03/BCO_CPD2017_2021_.pdf
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estatísticas mostram que a violência contra crianças ocorre 

principalmente dentro de casa. No caso dos adolescentes, a violência 

também é comum nas esferas públicas e instituições, tais como 

unidades de saúde, escolas, centros de detenção e unidades de 

assistência social. Devido ao elevado número de homicídios de 

adolescentes e à tolerância generalizada da violência por parte da 

sociedade, a questão da violência merece consideração especial 

neste Programa de País. 

38. Os principais gargarlos relacionados com a prevalência da violência 

no Brasil incluem: (a) normas sociais e práticas culturais que levam à 

aceitação da violência, do racismo e da discriminação; (b) lacunas ou 

inadequação das políticas e legislação na prevenção da violência, no 

apoio às vitimas e na investigação das violações dos direitos ; (c) 

sistemas de notificação de violência, prevenção e respostas 

insuficientes e ineficazes, incluindo dificuldades existentes para 

implementar políticas intersetoriais.  

39. O objetivo desde componente é que, até 2021, a população 

brasileira rejeite o uso da violência contra crianças e adolescentes 

e que o sistema nacional de proteção da infância e adolescência seja 

fortalecido para prevenir e responder à violência contra meninas e 

meninos. (...)” 

Nesse sentido, vide também o vídeo produzido pelo Fundo de Emergência Internacional 

das Nações Unidas para Infância (UNICEF) intitulado “Futuro Interrompido”, que expõe a dor 

das famílias das crianças e adolescentes vítimas de violência letal em nosso país e a urgência 

da aprovação deste Projeto4. 

Assim, pelo exposto, entendemos que o Projeto de Lei apresentado é de importância 

fundamental para garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Estado, dando concretude 

 
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1_1SZLNzxWQ 
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ao direito à vida de crianças e adolescentes, bem como ao princípio da prioridade absoluta e da 

proteção integral, além de constituir avanço no respeito à obrigação, inclusive internacional, do 

Estado brasileiro de investigar e responsabilizar quem viola direitos e garantias de crianças e 

adolescentes. 

São Paulo16 de abril de 2021. 
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