
 

  

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN – RELATOR DA AÇÃO DE          
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 635 – DO EGRÉGIO SUPREMO          
TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

ADPF nº 635 

 

O Instituto Alana, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada à            

defesa e proteção com absoluta prioridade dos direitos e melhor interesse de crianças e              

adolescentes, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita perante o CNPJ/MF           

sob o número 05.263.071/0001-09 (doc. 1), com endereço na Rua Fradique Coutinho, 50,             

11º andar, bairro de Pinheiros, São Paulo - SP, por seus advogados (doc. 2), vem,               

respeitosamente, no âmbito do seu programa Prioridade Absoluta, à presença de Vossa            

Excelência, com fundamento no artigo 7º, §2º, da Lei nº 9.868 de 1999, concomitante com o                

artigo 138, do Código de Processo Civil, requerer sua habilitação como 

 

AMICUS CURIAE 

 

nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em (ADPF) nº 635, em              

epígrafe, proposta em 19 de novembro de 2019, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), em              

face da violação a preceitos fundamentais pelo poder público, notadamente o princípio da             

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF/88), como também inúmeros outros             

direitos fundamentais, tais como os direitos à vida e à igualdade (art. 5º, caput, CF/88), o                

direito à segurança (arts. 5º, caput, e 144, CF/88), o direito à inviolabilidade do domicílio               

(art. 5°, inciso XI, CF/88) e o direito de crianças e adolescentes à absoluta prioridade na                

garantia dos seus direitos fundamentais pelo Poder Público (art. 227, CF/88), decorrente da             

excessiva e injustificada letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro, voltada sobretudo             

contra a população pobre e negra de comunidades, inclusive crianças e adolescentes,            
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resultante de sua política de segurança pública, devendo ser reconhecidas e sanadas as             

graves lesões a preceitos fundamentais, com consequente tomada de providências e           

construção de soluções, nos termos detalhados na petição inicial. 

Inicialmente, será atestada a possibilidade jurídica de intervenção via amicus curiae           

pelo Instituto Alana, por restarem comprovadas sua representatividade e legitimidade          

material, bem como a relevância da matéria discutida e a repercussão social da             

controvérsia, não sendo a inclusão em pauta de julgamento um óbice à admissão, como              

indicam precedentes do próprio Exmo. Ministro Relator, Edson Fachin. 

Em seguida, serão brevemente reiterados os fatos que atestam o descumprimento           

de preceitos fundamentais, notadamente, as inaceitáveis letalidade e violência em          

operações policiais em áreas de alta concentração de crianças e adolescentes, importando            

em prejuízos e, até mesmo, mortes.  

A situação será então analisada sob a ótica da regra constitucional da absoluta             

prioridade de crianças e adolescentes, inscrita no aArtigo 227, preceito fundamental base            

da presente ação constitucional. Para tanto, serão apresentados precedentes         

paradigmáticos na sua aplicação pelo Supremo Tribunal Federal e reiterado o essencial            

papel do Sistema de Justiça na garantia da absoluta prioridade dos direitos e melhor              

interesse de crianças e adolescentes. O reconhecimento de que o Supremo Tribunal            

Federal está intrincado no dever constitucional compartilhado de absoluta prioridade aponta           

para o necessário e urgente julgamento pela procedência da presente Arguição de            

Descumprimento de Preceito Fundamental, com determinação de providências capazes de          

contribuir significamente para a solução das violações apresentadas e proteção das           

infâncias e adolescências brasileiras. 

Tais violações a direitos fundamentais de crianças e adolescentes pela atual política            

de segurança pública no estado do Rio de Janeiro são, a seguir, detalhadas e constituem               

violações aos direitos à vida, à saúde - física e mental, importando inclusive em estresse               

tóxico e estresse pós traumático que impactam o desenvolvimento infantil -, à convivência             

familiar, à educação, ao lazer, à convivência comunitária e ao direito à participação,             

situação que aponta para a importância de ouvir crianças e adolescentes na construção de              

soluções em temas que lhes impactam, inclusive no âmbito de políticas de segurança             

pública.  

A partir do cenário apresentado, não restam dúvidas de que a letalidade policial é              

sintoma grave do menorismo e do racismo estrutural em nossa sociedade. Verifica-se que o              

menorismo, embora tenha sido superado normativamente, há mais de trinta anos, com o             
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advento da Constituição cidadã e do Estatuto da Criança e do Adolescente, permanece nas              

práticas sociais, especialmente nas políticas de segurança pública, ainda infestadas por           

seus traços fortemente higienistas, punitivistas e racistas. Ao mesmo tempo, o racismo            

estrutural está assentado em todas as práticas e instituições que nos cercam, não deixando              

dúvidas acerca de seus impactos diante da constatação de que vidas são ceifadas e sonhos               

são interrompidos já na infância, quando se trata de pessoas negras. 

Com base em tal argumentação, que será amplamente desenvolvida a seguir, não            

restam dúvidas de que a violência e a letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro,                

resultantes de ações do poder público, implicam em graves violações a diplomas            

normativos nacionais e internacionais, em especial à Constituição Federal, sendo imperativa           

a procedência da presente ação, como forma de contribuir para que os direitos de crianças               

e adolescentes sejam, verdadeiramente, assegurados com absoluta prioridade, e para que           

a Constituição Federal não seja relegada ao papel de belas expressões, esvaziadas de sua              

pretendida força e verdade. 
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1. Possibilidade jurídica de intervenção via amicus curiae pelo Instituto Alana. 

Da norma legal e da jurisprudência sobre a possibilidade de manifestações de            

organizações da sociedade civil na qualidade de amicus curiae em ações de controle             

concentrado de constitucionalidade, extraem-se como requisitos de admissibilidade : (i) a          
1

representatividade adequada do peticionário, ora comprovada pela missão institucional do          

Instituto Alana e pelos trabalhos e ações que desenvolve em todo território nacional e,              

igualmente, em esferas internacionais nas áreas de promoção, proteção, defesa e controle            

de direitos fundamentais de crianças e adolescentes; (ii) a relevância da matéria discutida e              

(iii) a repercussão social da controvérsia, evidentes no caso em tela, em que o impacto               

sobre crianças e adolescentes é amplo e grave, decorrente de mortes, sejam deles ou de               

seus familiares e cuidadores; de impactos físicos e psicológicos que prejudicam o            

desenvolvimento infantil; de violações ao exercício de direitos fundamentais; e de           

agravamento de desigualdades pautadas por raça e classe social, o que pode ser mitigado              

— e, em verdade, deve ser solucionado — , por meio do deferimento por parte desta                

Egrégia Corte da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

Como será detalhado a seguir, importante salientar que o Instituto Alana já foi             

aceito na condição de amicus curiae em ações diversas em trâmite no Supremo Tribunal              

Federal que discutiam, direta ou indiretamente, os direitos fundamentais de crianças e            

adolescentes. 

Adicionalmente, como forma de sanar eventual alegação de intempestividade,         

apresentam-se evidências doutrinárias e jurisprudenciais que comprovam a possibilidade de          

intervenção de amicus curiae em ações já em pauta de julgamento, como no presente caso. 

 

1.1 A representatividade do Instituto Alana e sua legitimidade material. 

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que             

desenvolve programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da             

infância. Criado em 1994, o Instituto é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial              

desde 2013. Tem como missão honrar a criança. Dentre as finalidades previstas em seu              

1 Dispõe o artigo 7o, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 9.868 de 10 de novembro de 1999: “O relator, considerando                     
a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir,              
observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. No mesmo                
sentido, o Código de Processo Civil, Lei Federal nº 13.105 de 2015, no seu artigo 138, estabelece como                  
requisitos de admissibilidade do amicus curiae: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a                 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão               
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a                 
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada,             
no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 
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estatuto social (doc. 1) estão: 

“Artigo 2º. O Instituto Alana tem por finalidade o fomento e a promoção da              
assistência social, educação, cultura, esporte, a proteção e o amparo da           
população em geral, visando à valorização do Homem e a melhoria da sua             
qualidade de vida, conscientizando-o para que atue em favor de seu           
desenvolvimento, do desenvolvimento de sua família e da comunidade em          
geral, sem distinção de raça, cor, político partidária ou credo religioso. Tem            
por finalidade também desenvolver atividades e projetos em prol do          
desenvolvimento das capacidades plenas e da defesa dos direitos das          
crianças e dos adolescentes, em consonância à sua missão de “honrar a            
criança. 

Parágrafo 1º, V. O Instituto Alana pode, para a consecução de seus objetivos             
institucionais, utilizar todos os meios permitidos na lei, especialmente para          
elaborar e promover intervenções judiciais diversas, entre elas o amicus          
curiae, em ações que versem sobre violações de direitos ou tenham           
interesse de crianças e adolescentes” (destaques da transcrição). 

Como visto, há previsão estatutária precisamente coincidente com a intervenção          

judicial via amicus curiae, em defesa e promoção dos direitos e interesses de crianças e               

adolescentes, o que ora se pleiteia e realiza. 

Importante salientar que o Instituto Alana, desde 2007 (doc. 3), tem atuação            

especialmente voltada à defesa dos direitos de crianças e adolescentes por meio da             

elaboração de ofícios, notificações e representações, direcionados a instituições privadas e           

órgãos públicos, além de realizar intervenções processuais e atuação judicial em todo o             

território nacional e em diversos órgãos do Sistema de Justiça.  

Para dar visibilidade e contribuir para a eficácia do Artigo 227 da Constituição             

Federal – que traz o dever compartilhado de se garantir com absoluta prioridade os direitos               

e o melhor interesse de crianças e adolescentes nas famílias, na sociedade e no Estado –,                

criou o programa Prioridade Absoluta que, por meio de suas atividades, busca informar,             2

sensibilizar e mobilizar pessoas, famílias, organizações, empresas e o poder público para            

que assumam, de forma compartilhada, referido dever constitucional. 

O programa também desenvolve ações junto a instituições dos Poderes Executivo,           

Legislativo e Judiciário, com objetivo de requerer e contribuir para a garantia da absoluta              

prioridade aos direitos de crianças e adolescentes em cenários de violação e na promoção              

de políticas públicas sociais e orçamentárias. Realiza ações de advocacy nos eixos de             

2 O Prioridade Absoluta [http://prioridadeabsoluta.org.br/] é um programa criado com a missão de dar              
efetividade e visibilidade ao Artigo 227 da Constituição Federal, que coloca crianças e adolescentes como               
absoluta prioridade das famílias, da sociedade e do Estado. Por meio de suas atividades, busca informar,                
sensibilizar e mobilizar pessoas, famílias, organizações, empresas e o poder público para que assumam, de               
forma compartilhada, este dever constitucional. O programa também desenvolve ações junto a instituições dos              
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com objetivo de exigir a garantia com absoluta prioridade aos               
direitos de crianças e adolescentes em cenários de violação e na promoção de políticas públicas sociais e                 
orçamentárias. Para tanto, desenvolve ações de advocacy nos eixos de Acesso à Justiça, Justiça Climática e                
Socioambiental, Mídia e Informação, e Orçamento Público.  

 

http://prioridadeabsoluta.org.br/
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Acesso à Justiça, Justiça Climática e Socioambiental, Mídia e Informação e Orçamento            

Público. 

No âmbito de Acesso à Justiça, que diz respeito ao caso em apreço, dentre outras               

ações, o programa atua em defesa de direitos fundamentais e por um sistema de justiça               

acessível, sensível e amigável para todas crianças e adolescentes, bem como pelo fim de              

toda forma de violência institucional. 

Relevante citar que o Instituto Alana já atuou, por meio de seu programa             

Prioridade Absoluta, anteriormente, na condição de amicus curiae no Supremo Tribunal           

Federal, (i) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.404 , que visava a declaração de              
3

inconstitucionalidade do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),            

referente à Política Nacional de Classificação Indicativa; (ii) no Habeas Corpus nº 143.641 ,             
4

que visava à concessão da ordem e a revogação da prisão preventiva decretada contra              

todas as gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos de idade ou de pessoa com                 

deficiência como medida de extrema urgência, pela preservação da vida e da integridade             

física das crianças e das mulheres; (iii) no Habeas Corpus nº 143.988/ES, contestando a              

superlotação da Unidade de Internação Regional Norte em Linhares, destinada a           

adolescentes em conflito com a lei ; (iv) na AD nº 5.359, que questiona a              
5

constitucionalidade do artigo 55 da Lei Complementar nº 472, de 9 de dezembro de 2009 do                

estado de Santa Catarina, que autoriza o porte de armas para agentes de segurança              

socioeducativos do Estado ; (v) na ADI nº 3.446, que visava à declaração de             6

inconstitucionalidade dos artigos 16, inciso I; 105; 122, incisos II e III; 136, inciso I; 138; 230,                 

caput e parágrafo único, do ECA; (vi) nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.134 e               

6.139, que questionam a constitucionalidade do Decreto nº 9.785 de 2019, que            

regulamentou a Lei nº 10.826 de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro,                

a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema                  

Nacional de Armas e o Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas; (vii) na ADPF               

nº 622, que requer a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 10.003 de 04 de               

setembro de 2019, com normas que esvaziam o Conselho Nacional da Criança e do              

3 Classificação Indicativa – Amicus Curiae na ADI 2404. Disponível em:           
http://prioridadeabsoluta.org.br/acoes-institucionais/manutencao-e-fortalecimento-da-politica-nacional-de-classific
acao-indicativa-amicus-curiae-na-adi-2404/. Acesso em: 15.05.2020. 
4 Mães Encarceradas - Amicus Curiae o HC 1143641. Disponível em:           
http://prioridadeabsoluta.org.br/acoes-institucionais/maes-encarceradas-amicus-curiae-no-habeas-corpus-coletiv
o-143641-2018/. Acesso em: 15.05.2020. 
5 Adolescentes internados – Amicus Curiae no Habeas Corpus coletivo 143.988. Disponível em:             
http://prioridadeabsoluta.org.br/acoes-institucionais/adolescentes-internados-amicus-curiae-no-habeas-corpus-co
letivo-143-988-2017/. Acesso em: 15.05.2020. 
6 Crianças são as mais afetadas pelo corte em investimentos sociais. disponível em:             
https://prioridadeabsoluta.org.br/orcamentopublico/emenda-constitucional-95-amicus-curiae-na-adi-5658-2018/. 
acesso em 15.05.2020. 

 

http://prioridadeabsoluta.org.br/acoes-institucionais/manutencao-e-fortalecimento-da-politica-nacional-de-classificacao-indicativa-amicus-curiae-na-adi-2404/
http://prioridadeabsoluta.org.br/acoes-institucionais/manutencao-e-fortalecimento-da-politica-nacional-de-classificacao-indicativa-amicus-curiae-na-adi-2404/
http://prioridadeabsoluta.org.br/acoes-institucionais/adolescentes-internados-amicus-curiae-no-habeas-corpus-coletivo-143-988-2017/
http://prioridadeabsoluta.org.br/acoes-institucionais/adolescentes-internados-amicus-curiae-no-habeas-corpus-coletivo-143-988-2017/
https://prioridadeabsoluta.org.br/orcamentopublico/emenda-constitucional-95-amicus-curiae-na-adi-5658-2018/
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Adolescente (Conanda) e destituiu seus conselheiros ; e (viii) na ADPF nº 663, que trata              7

sobre os prazos de validade das Medidas Provisórias (MPs) em tramitação no Congresso             

Nacional, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de            

SARS-CoV-2. 

Ainda, por meio do seu programa Criança e Consumo , o Instituto Alana foi             8

habilitado na condição de Amicus Curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.631 ,             9

que visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei do Estado Bahia nº 13.582 de 2016,               

que regula a publicidade dirigida ao público infantil de alimentos e bebidas pobres em              

nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio, em rádio e televisão, das                

6h às 21h, e no interior de instituições de ensino. 

Relevante considerar que, desde de 2012, o Instituto Alana é conselheiro no            

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) (doc. 4) e no              

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) . Atualmente, integra a           
10

Comissão de Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos (doc. 5),             

o Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil da Política de Classificação Indicativa            

(doc. 6), o Conselho Consultivo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (doc. 7), e é                 

membro da Parceria Global da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo Fim da             

Violência contra Crianças e Adolescentes (doc. 8), tendo ainda recebido, em 2013,            

homenagem do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (doc. 9), que outorgou a              

comenda da Ordem do Mérito Judiciário em vista do trabalho desenvolvido pela promoção             

dos direitos da criança . 11

Ainda, destacam-se os termos de parceria ou cooperação realizados com o           

Conselho Federal da Ordem dos Advogados , o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e               
12

7 Supremo Tribunal Federal Suspende Decreto que modifica as regras de funcionamento do Conanda.              
Dispponível em: https://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/stf-suspende-decreto-conanda/. Acesso em     
15.05.2020. 
8 Criança e Consumo. Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/o-programa/. Acesso em: 13.03.2020. 
9 ADI 5631 – Lei nº 13.582 de 2016 do estado da Bahia (dezembro/2016). Disponível em:                
http://criancaeconsumo.org.br/acoes/adi-5631-lei-no-13-582-de-2016-do-estado-da-bahia-dezembro2016/. 
Acesso em: 13.03.2020. 
10 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Presidência da República. Conselheiros da             
Sociedade Civil. Disponível em:    
http://www4.planalto.gov.br/consea/conselheiros-da-sociedade-civil/ekaterine-valente-karageorgiadis. Acesso  
em: 15.5.2020.  
11 Ministério da Justiça concede Ordem do Mérito. Disponível em:          
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1544814417.83. Acesso em 18.5.2020. 
12 Instituto Alana assina Termo de Parceria com OAB. Disponível em:           
http://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/instituto-alana-assina-termo-de-parceria-com-oab/. Acesso em:   
15.5.2020. 

 

https://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/stf-suspende-decreto-conanda/
http://criancaeconsumo.org.br/o-programa/
https://criancaeconsumo.org.br/acoes/adi-5631-lei-no-13-582-de-2016-do-estado-da-bahia-dezembro2016/
http://criancaeconsumo.org.br/acoes/adi-5631-lei-no-13-582-de-2016-do-estado-da-bahia-dezembro2016/
http://www4.planalto.gov.br/consea/conselheiros-da-sociedade-civil/ekaterine-valente-karageorgiadis
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1544814417.83
http://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/instituto-alana-assina-termo-de-parceria-com-oab/
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dos Territórios , o E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o E. Tribunal de Justiça de                  
13 14

São Paulo .  15

O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que os direitos de crianças e             

adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, o que inclui que estejam em             

primeiro lugar no âmbito de orçamento, políticas e serviços públicos, conforme artigo 4º do              

ECA. Dado que o texto constitucional e legal estabelecem, para tanto, a responsabilidade             

compartilhada entre Estado, família e sociedade para a efetivação da absoluta prioridade,            

resta evidente a necessidade de participação e controle social, inclusive via amicus curiae. 

Especialmente na temática em apreço, sobre o impacto de ações policiais no Estado             

do Rio de Janeiro nos direitos de crianças e adolescentes, relevante a atuação do Instituto               
Alana no Inquérito Civil nº 2017/00359066, instaurado em 10 de abril de 2017, pela 1ª               

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital do Rio de               

Janeiro, em decorrência de reiteradas notícias sobre os efeitos negativos de confrontos            

armados na rotina escolar e na perda de dias letivos, com destaque para o caso da                

adolescente Maria Eduarda Alves da Conceição, aluna da Rede Pública Municipal de            

educação, baleada dentro de uma unidade escolar durante confronto entre policiais e            

suspeitos, vindo a óbito, visando apurar as condições de segurança nas escolas da Rede              

Pública Municipal de Ensino localizadas próximas a áreas conflagradas do Município do Rio             

de Janeiro. 

No caso, o Instituto Alana requereu que: (i) as decisões tomadas no âmbito do              

Inquérito Civil sejam realizadas com atenção especial às necessidades de crianças e            

adolescentes atingidos direta e indiretamente pela violência policial no estado do Rio de             

Janeiro; (ii) seja criado de maneira conjunta com os órgãos do Sistema de Garantia de               

Direitos de Crianças e Adolescentes um protocolo de atuação policial em áreas sensíveis,             

que preveja o mapeamento georreferenciado de áreas com alta concentração de crianças e             

adolescentes; a criação de um comitê de profissionais para acompanhamento de operações            

em tais áreas; a adequada e continuada formação e preparação da força policial; a              

presença obrigatória de socorristas e ambulâncias nas operações; o uso da tecnologia para             

um policiamento mais seguro; a diminuição do uso ostensivo de armas nessas áreas; a              

13 TJDFT e Instituto Alana assinam parceria voltada à defesa dos direitos na infância. Disponível em:                
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2017/junho/cij-df-e-instituto-alana-assinam-parceria-voltada-
a-defesa-dos-direitos-na-infancia. Acesso em: 15.05.2020.  
14 Alana e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro firmam parceria. Disponível em:              
https://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/alana-e-tribunal-de-justica-rio-de-janeiro-firmam-parceria-para-defesa-do
s-direitos-na-infancia/. Acesso em: 15.05.2020. 
15 Alana e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal firmam convênio com TJ de SP. Disponível em:                
http://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/alana-e-fundacao-maria-cecilia-souto-vidigal-firmam-convenio-com-tj-de-
sp/. Acesso em: 15.05.2020. 

 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2017/junho/cij-df-e-instituto-alana-assinam-parceria-voltada-a-defesa-dos-direitos-na-infancia
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2017/junho/cij-df-e-instituto-alana-assinam-parceria-voltada-a-defesa-dos-direitos-na-infancia
https://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/alana-e-tribunal-de-justica-rio-de-janeiro-firmam-parceria-para-defesa-dos-direitos-na-infancia/
https://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/alana-e-tribunal-de-justica-rio-de-janeiro-firmam-parceria-para-defesa-dos-direitos-na-infancia/
http://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/alana-e-fundacao-maria-cecilia-souto-vidigal-firmam-convenio-com-tj-de-sp/
http://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/alana-e-fundacao-maria-cecilia-souto-vidigal-firmam-convenio-com-tj-de-sp/
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criação de protocolos de segurança específico para as escolas e estudantes; diretrizes            

especiais para abordagem e revista de crianças e adolescentes; bem como a existência de              

ouvidor dessas operações; (iii) sejam realizadas pesquisas com enfoques multidisciplinares,          

capazes de apurar os impactos e danos causados na vida das pessoas atingidas dentro do               

ambiente escolar, que estabeleçam formas de ressarcir e reparar danos causados a            

crianças e adolescentes; (iv) sejam criados espaços de participação e escuta qualificada e             

sensível de crianças e adolescentes, para a construção de soluções e políticas públicas             

temáticas, bem como para atendimento a vítimas; (v) seja concedido acesso a informações             

sobre os planos e estratégias elaboradas que efetivem a prioridade absoluta da criança no              

contexto de violência policial informando o planejamento existente e as medidas já tomadas,             

com base no direito à informação garantido pela Constituição Federal e pela Lei de Acesso               

à Informação; e (vi) seja exigido que todos os órgãos vinculados ao sistema de segurança               

pública do estado do Rio de Janeiro sigam as decisões estabelecidas no âmbito do              

presente Inquérito Civil. Ressalta-se, inclusive, que tais diretrizes devem ser consideradas           

quando da formulação de plano de redução da letalidade policial e de controle de violações               

de direitos humanos, nos termos requeridos na presente ação. 

Ante o exposto, resta comprovado que o Instituto Alana cumpre com sua missão             

institucional de “honrar a criança” ao realizar ações no âmbito da promoção, proteção,             

defesa e controle social de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, ora            

exemplificadas, e com isso comprova sua representatividade, bem como a utilidade e a             

conveniência da sua participação na condição de amicus curiae na presente demanda. 

 

1.2 A relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia. 

Evidente a relevância da matéria discutida e a repercussão social da presente ação,             

que, além de estar diretamente relacionada à missão do Instituto Alana, trata, dentre             

outros direitos, da norma constitucional de proteção integral e absolutamente prioritária a            

crianças e adolescentes, sendo o Artigo 227 da Constituição Federal, como veiculado na             

inicial, um dos principais preceitos fundamentais que fundamentam a presente discussão           

jurídica. 

A política de segurança pública empregada no Estado do Rio de Janeiro resulta em              

elevados índices de letalidade policial e escancara os impactos do racismo estrutural desde             

o começo da vida, bem como viola direitos fundamentais assegurados à infância e             

adolescência.  
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Assim, está-se diante de uma situação de extrema relevância e impacto, que            

convoca a sociedade, inclusive organizações da sociedade civil, como a ora peticionária,            

para atuar na defesa desses direitos, exatamente como prevê a Constituição cidadã de             

1988.  

Ressalte-se que a prévia admissão de outras organizações na presente ação, na            

condição de amicus curiae, não deixa dúvidas acerca do cumprimento dos requisitos            

relacionados à relevância da matéria discutida e à repercussão social da controvérsia, que             

ficarão ainda mais evidentes ao longo da presente petição, a partir de um recorte              

especialmente atento a crianças e adolescentes.  

Justamente por isso, como forma de contribuir ao debate constitucional, o Instituto            
Alana requer, respeitosamente, sua habilitação como amicus curiae na presente demanda. 

 

1.3 Da possibilidade de intervenção de amicus curiae em ações já em pauta de              
julgamento. 

Os critérios de admissibilidade de intervenção de amicus curiae estão presentes no            

artigo 7º da Lei no 9.868, de 1999, que regula essa modalidade de intervenção de terceiros                

em ação direta de inconstitucionalidade.  

Entretanto, em função do veto presidencial no parágrafo primeiro, criou-se uma           

lacuna sobre o tema do tempo adequado de apresentação do pedido de habilitação.             

Questões como a possibilidade de intervenção após o término de prazo de informação ou              

após a ação pautada para julgamento, como é a situação presente, tornaram-se,            

temporariamente, controversas. Atualmente, destaca-se, já há existência de inúmeros         

precedentes que admitem amicus curiae em ações já pautadas e com julgamento próximo.  

O relator, Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, inclusive, já deferiu o           

ingresso do Instituto Alana em ações já pautadas de julgamento, como na ADI nº 6139,               

sendo oportuno transcrever trecho de referida decisão acerca do ingresso da instituição            

como amicus curiae: 

“É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as           
vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de          
constitucionalidade perante o STF (...). Duas balizas se fazem necessárias          
para a admissão de amici curiae. De um lado, tem-se a necessidade de             
relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a            
repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade        
adequada do amicus curiae. O Instituto Alana, como já tive oportunidade de            
assentar em outras ações de controle concentrado, tem atuação de âmbito           
nacional e desenvolve, no contexto em que está inserido, atividades que se            
relacionam diretamente com o objeto da discussão da presente ação, o que            
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denota sua representatividade temática material e espacial. Desse modo,         
mostra-se legítima sua intervenção na condição de amici curiae em virtude           
da possibilidade de contribuir de forma relevante, direta e imediata no tema            
em pauta” (grifos da transcrição).  

Vale ainda destacar a existência de outros precedentes, mais antigos, que permitem            

a intervenção de terceiros, na qualidade de amicus curiae, mesmo quando o processo está              

incluído na pauta de julgamento ou quando já teve seu início ou está em curso,               

nomeadamente: ADI 2.548, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADI 2.777, Rel. Min. Cezar Peluso.              

Este último, ressalte-se, chegou admitir a sustentação oral do amicus curiae quando já             

iniciado o julgamento, antes do voto do Ministro Relator. 

Em julgados contemporâneos, nota-se também a mesma tendência de admitir a           

intervenção de terceiros, como amicus curiae, quando o processo já está em pauta de              

julgamento ou está com julgamento em curso, a exemplo: ADI 3.446, Rel. Min. Gilmar              

Mendes; HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar            

Mendes, e ADI 4.395, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

Ademais, no caso do instituto processual do amicus curiae, há de se atentar para              

sua importância como ferramenta de formação de um debate plural, contribuindo para uma             

decisão judicial amplamente respaldada na norma e qualificada no conhecimento técnico,           

algo sempre essencial, especialmente em uma discussão de controle normativo          

constitucional que trata de direitos fundamentais com amplo impacto na sociedade,           

especialmente de crianças e adolescentes.  

Desta maneira, resta evidente que há motivos suficientes para se permitir o ingresso             

no feito do interveniente que aqui se manifesta, na sua qualidade de amicus curiae, com a                

possibilidade de sustentação oral e entrega de memoriais.  

 

2. Dos fatos que atestam o descumprimento de preceitos fundamentais: letalidade e            
violência em operações policiais em áreas de alta concentração de crianças e            
adolescentes.  

A atual situação de conflito armado em que se encontra o estado do Rio de Janeiro                

vem tirando vidas de crianças e adolescentes precocemente , além de impactar outras            16

milhares com a grave perturbação de seus direitos.  

16 Famílias das 5 crianças mortas por bala perdida no RJ em 2019 cobram respostas e                
contestam polícia: 'Virou rotina'. Disponível em:      
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/23/familias-de-criancas-mortas-por-bala-perdida-
no-rj-cobram-respostas-e-contestam-policia-virou-rotina.ghtml. Acesso em: 5.12.2019. 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/23/familias-de-criancas-mortas-por-bala-perdida-no-rj-cobram-respostas-e-contestam-policia-virou-rotina.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/23/familias-de-criancas-mortas-por-bala-perdida-no-rj-cobram-respostas-e-contestam-policia-virou-rotina.ghtml
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Em 2019, em 14 de fevereiro de 2019, Jenifer Silene Gomes, de 11 anos, foi a                

primeira vítima baleada durante uma operação policial no bairro de Triagem, na zona norte              

da cidade, enquanto cortava cebolas na porta do bar da mãe, após voltar da escola . No                17

dia 16 de março, a segunda criança morta durante uma operação da Polícia Militar na               

Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi Kauan Peixoto, de 12 anos de idade.              

Familiares informaram que ele havia saído de casa para comprar um lanche quando o              

assassinato ocorreu . A terceira criança vitimada durante operação da Polícia Militar —            18

ocorrida em 10 de maio na Vila Aliança, em Bangu, zona Oeste — foi Kauã Victor Rozário,                 

de 11 anos. A criança foi atingida pelas costas enquanto andava de bicicleta . No dia 8 de                 19

setembro, a quarta vítima foi Kauê Ribeiro dos Santos, de 12 anos, atingido com um tiro na                 

cabeça durante uma operação policial, na comunidade da Chica, no Complexo do            

Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro . Em 20 de outubro, 20 dias após a morte de                 20

Kauê, Ágatha Félix de 8 anos, foi a quinta criança morta durante operação policial no               

Complexo do Alemão, zona norte da cidade . Agatha estava em uma Kombi com sua mãe               21

quando foi atingida pelas costas. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou             

denúncia por homicídio qualificado contra o policial militar acusado de matar a criança .             22

Também Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes, de 5 anos, atingida por uma bala quando ia               

para a escola acompanhada da mãe, em Realengo, zona Oeste da cidade . Ainda, Kelvin              23

17 Criança morre baleada na Zona Norte e moradores acusam policiais de serem os autores de                
disparo. Disponível em:   
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/14/crianca-morre-baleada-na-zona-norte-e-mora
dores-bloqueiam-o-transito-em-protesto.ghtml. Acesso em: 4.12.2019. 
18 Menino de 12 anos morre após ser baleado durante operação da PM na Chatuba. Disponível                
em: 
https://oglobo.globo.com/rio/menino-de-12-anos-morre-apos-ser-baleado-durante-operacao-da-pm-na
-chatuba-23530168. Acesso em 5.12.2019 
19 Pai de menino baleado na Vila Aliança cobra: 'Quero uma resposta do estado'. Disponível em:                
https://oglobo.globo.com/rio/pai-de-menino-baleado-na-vila-alianca-cobra-quero-uma-resposta-do-est
ado-23677740. Acesso em: 5.12.2019. 
20 Menino de 12 anos morto durante operação da PM no Chapadão é enterrado. Disponível em: 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/09/menino-de-12-anos-morto-durante-operacao-
da-pm-no-chapadao-e-enterrado.ghtml. Acesso em: 5.12.2019 
21 A morte de mais uma criança. E a violência policial no Rio. Disponível em:               
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/09/21/A-morte-de-mais-uma-crian%C3%A7a.-E-a-viol
%C3%AAncia-policial-no-Rio. Acesso em: 5.12.2019. 
22 MPRJ denuncia por homicídio qualificado PM acusado de matar menina Ágatha Felix no              
Alemão. Disponível em:   
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/03/mprj-denuncia-por-homicidio-qualificado-polici
al-militar-acusado-de-matar-menina-agatha-felix-no-alemao.ghtml. Acesso em: 5.12.2019. 
23 Ketellen Gomes, cinco anos, a 6ª criança morta por bala perdida no Rio. Disponível em:                
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/13/politica/1573659983_196213.html. Acesso em: 5.12.2019. 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/14/crianca-morre-baleada-na-zona-norte-e-moradores-bloqueiam-o-transito-em-protesto.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/14/crianca-morre-baleada-na-zona-norte-e-moradores-bloqueiam-o-transito-em-protesto.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/menino-de-12-anos-morre-apos-ser-baleado-durante-operacao-da-pm-na-chatuba-23530168
https://oglobo.globo.com/rio/menino-de-12-anos-morre-apos-ser-baleado-durante-operacao-da-pm-na-chatuba-23530168
https://oglobo.globo.com/rio/pai-de-menino-baleado-na-vila-alianca-cobra-quero-uma-resposta-do-estado-23677740
https://oglobo.globo.com/rio/pai-de-menino-baleado-na-vila-alianca-cobra-quero-uma-resposta-do-estado-23677740
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/09/menino-de-12-anos-morto-durante-operacao-da-pm-no-chapadao-e-enterrado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/09/menino-de-12-anos-morto-durante-operacao-da-pm-no-chapadao-e-enterrado.ghtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/09/21/A-morte-de-mais-uma-crian%C3%A7a.-E-a-viol%C3%AAncia-policial-no-Rio
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/09/21/A-morte-de-mais-uma-crian%C3%A7a.-E-a-viol%C3%AAncia-policial-no-Rio
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/03/mprj-denuncia-por-homicidio-qualificado-policial-militar-acusado-de-matar-menina-agatha-felix-no-alemao.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/03/mprj-denuncia-por-homicidio-qualificado-policial-militar-acusado-de-matar-menina-agatha-felix-no-alemao.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/13/politica/1573659983_196213.html
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Gomes, de 17 anos, morreu após ser atingido por bala perdida, em operação policial que               

ocorreu na comunidade Para-Pedro, no bairro de Irajá .  24

Como explicitado na inicial, esses não são casos isolados. Não por acaso,            

recentemente, durante a pandemia de Covid-19 no Brasil e a indicação de isolamento,             

João Pedro foi morto dentro de casa, no complexo de favelas do Salgueiro, em São               

Gonçalo, região metropolitana do Rio, enquanto as polícias Civil e Federal faziam uma             

operação no local. Parentes e amigos de João Pedro que estavam presentes no momento              

de sua morte dizem que agentes entraram na casa atirando e balearam o menino. A versão                

da polícia é que houve confronto e o menino foi atingido. Depois, ele foi levado até um                 

helicóptero para ser socorrido, e a família, sem mais notícias, procurou por ele nos hospitais               

da região, até localizar seu corpo no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo . É               25

inegável, assim, que sua morte é resultado de mais uma ação policial que destruiu sonhos               

ainda na infância. 

É inadmissível que estas vidas, interrompidas em decorrência da extrema violência           

durante operações policiais, sejam tratadas apenas como estatísticas. É necessário que o            

Estado assuma sua responsabilidade para criar planos de ações e políticas públicas de             

segurança que deem efetividade à absoluta prioridade aos interesses e direitos de crianças             

e adolescentes e sejam sensíveis, acessíveis e amigáveis a este público. 

É possível identificar um cenário de tragédias já anunciadas, uma vez que as mortes              

por intervenção policial começaram a crescer com mais intensidade a partir de 2014 .             
26

Considerando a pesquisa realizada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro,             

no ano de 2018, já havia um crescimento do número de mortes de crianças e adolescentes,                

especialmente da população negra . Ainda, quando comparados os oito primeiros meses           
27

de 2019 ao mesmo período do ano passado, verifica-se que o número de homicídios              

24 Jovem morre após ser vítima de bala perdida em operação policial na comunidade 
Para-Pedro, em Irajá. Disponível em: 
<https://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-morre-apos-ser-vitima-de-bala-perdida-em-operacao
-policial-na-comunidade-para-pedro-em-iraja-24010563.html>. Acesso em: 24.6.2020. 
 
25 Caso João Pedro: quatro crianças foram mortas em operações policiais no Rio no último 
ano. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-52731882. Acesso em: 21.6.2020. 
26 Morte por intervenção do Estado atinge maior patamar em 20 anos no Rio. Disponível em:                
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/morte-por-intervencao-do-estado-atinge-maior-pata
mar-em-20-anos-no-rio.shtml. Acesso em: 1.11.2019. 
27 Rio: Morte de crianças e adolescentes por intervenção policial aumenta. Disponível em:             
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/rio-morte-de-criancas-e-adolescentes-por-interv
encao-policial-aumenta Acesso em: 4.11.2018 

 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-morre-apos-ser-vitima-de-bala-perdida-em-operacao-policial-na-comunidade-para-pedro-em-iraja-24010563.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-morre-apos-ser-vitima-de-bala-perdida-em-operacao-policial-na-comunidade-para-pedro-em-iraja-24010563.html
https://www.bbc.com/portuguese/geral-52731882
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/morte-por-intervencao-do-estado-atinge-maior-patamar-em-20-anos-no-rio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/morte-por-intervencao-do-estado-atinge-maior-patamar-em-20-anos-no-rio.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/rio-morte-de-criancas-e-adolescentes-por-intervencao-policial-aumenta
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/rio-morte-de-criancas-e-adolescentes-por-intervencao-policial-aumenta
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dolosos teve queda de 21,5% no estado, mas, em contrapartida, as mortes por intervenção              

policial aumentaram em 16% . 28

Podemos verificar que o modo operacional da Polícia Militar nos casos citados            

anteriormente se repete em ações próximas a espaços, considerados ambientes          

pré-escolares e escolares, onde a presença de crianças e adolescentes é frequente, bem             

como próximo a suas residências. Assim, suas vidas são marcadas pela violência dos             

conflitos armados, ocasionando uma rotina de medo em toda a comunidade, especialmente            

em crianças e adolescentes e, até mesmo, mortes. 

Essa sequência de eventos demonstra que a letalidade policial e outras violações            

durante operações policiais são contínuas e frequentes na vida dos moradores do Rio de              

Janeiro, afetando especialmente crianças e adolescentes, que devem ser resguardados          

com proteção integral e livres dos efeitos nefastos da violência. 

Como explicitado na inicial, tal situação representa violação a preceitos          

fundamentais pelo poder público, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana            

(art. 1º, inciso III, CF/88), como também inúmeros outros direitos fundamentais, tais como             

os direitos à vida e à igualdade (art. 5º, caput, CF/88), o direito à segurança (arts. 5º, caput,                  

e 144, CF/88), o direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5°, inciso XI, CF/88) e o direito de                  

crianças e adolescentes à absoluta prioridade na garantia dos seus direitos fundamentais            

pelo Poder Público (art. 227, CF/88), sendo que a presente manifestação de amicus curiae              

terá como objeto principal evidências incontestáveis da violação a este último preceito e a              

constatação inaceitável de que a infância e a adolescência fluminenses estão sendo            

ceifadas. 

 

3. A regra constitucional da absoluta prioridade da criança e do adolescente. 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou a doutrina da proteção integral da criança             

e do adolescente, que os reconhece enquanto sujeitos de direito, os quais devem ter sua               

condição de desenvolvimento peculiar respeitada, assegurando o seu melhor interesse e a            

sua absoluta prioridade. Nesse sentido, o Artigo 227 prevê: 

“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          

28 Violência policial não diminui ocorrência de crimes no RJ, aponta estudo do Ministério              
Público. Disponível em:   
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/29/violencia-policial-nao-diminui-ocorrencia-de-cr
imes-no-rj-aponta-estudo-do-ministerio-publico.ghtml. Acesso em: 5.12.2019. 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/29/violencia-policial-nao-diminui-ocorrencia-de-crimes-no-rj-aponta-estudo-do-ministerio-publico.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/29/violencia-policial-nao-diminui-ocorrencia-de-crimes-no-rj-aponta-estudo-do-ministerio-publico.ghtml
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,           
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,           
exploração, violência, crueldade e opressão” (grifos inseridos). 

Portanto, por força do dever constitucional, os direitos fundamentais assegurados à           

infância e à adolescência gozam de absoluta prioridade, de modo que devem ser             

respeitados e efetivados em primeiro lugar. Vale destacar que o cumprimento de tais             

direitos é de responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias e sociedade, os quais            

devem somar esforços e tomar as medidas necessárias para cumprir esse dever. 

Justamente para viabilizar a garantia de absoluta prioridade, foi criado o Estatuto da             

Criança e do Adolescente (ECA), o qual reconhece o estágio peculiar de desenvolvimento             

característico da infância e da adolescência, o que coloca crianças e adolescentes em             

posição de vulnerabilidade e justifica a proteção especial e integral que devem receber,             

dada sua capacidade e maturidade, tanto do ponto de vista físico/fisiológico, quanto            

mental/psíquico” . 29

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, estabelece diretrizes para              

a aplicação do referido artigo 227 da Constituição. Assim, prevê: 

“A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância          
pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com          
a proteção à infância e à juventude”. 

Por esse artigo, entende-se o cerne da regra da prioridade absoluta: crianças e             

adolescentes devem estar em primeiro lugar na proteção, no atendimento e nos serviços,             

nas políticas e nos orçamentos públicos.  

Considerando que a previsão constitucional da prioridade absoluta da criança e do            

adolescente assegura a efetivação absolutamente prioritária de todos os direitos de           

crianças e adolescentes em quaisquer circunstâncias, entende-se que tal norma          

apresenta-se como regra jurídica e não como princípio, não se sujeita, portanto, à             

mitigação, atenuação ou até mesmo ao sopesamento em casos de colisão com os direitos              

fundamentais de outros indivíduos ou coletividades. 

29 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do crescimento, desenvolvimento e fisiologia da criança e do              
adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi; CÉSAR, João Batista Martins (Org.). Trabalho Infantil:             
mitos, realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris de Oliveira. São Paulo: LTr,               
2016. p. 180.  
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Em todos os casos em que houver conflito de interesses ou impossibilidade de             

atendimento comum de direitos fundamentais colidentes, a primazia do melhor interesse da            

criança e do adolescente e de seus direitos deve ser realizada de forma absoluta, ainda que                

o conteúdo desse interesse seja objeto de debate ou disputa. Ou seja, o melhor interesse               

de tais indivíduos deve estar, por força constitucional, sempre em primeiro lugar. 

Aqui, é importante ressaltar que a regra da prioridade absoluta dos direitos de             

crianças e adolescentes é limitadora e condicionante ao poder discricionário do           

administrador público. O artigo 227 da Constituição deve ser compreendido como uma            

norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou então tal dispositivo, bem como o              

ECA, seriam meras e vazias cartas de intenções – o que desvirtua os objetivos pelos quais                

foram criadas. Assim, o não reconhecimento dessa eficácia da regra da prioridade absoluta             

significaria admitir o descaso à temática da infância e adolescência – uma acomodação que              

em nada se adequa ao ímpeto transformador que levou à criação do artigo 227 e do ECA. 

 

3.1. Precedentes na aplicação da regra constitucional da absoluta prioridade dos           
direitos de crianças e adolescentes pelo Supremo Tribunal Federal.  

Ainda que haja desafios na implementação plena do Artigo 227 da Constituição            

Federal, inclusive nas decisões judiciais , a jurisprudência majoritária do Egrégio Supremo           30

Tribunal Federal tem adotado entendimento similar na sua aplicação e uso e, em diferentes              

acórdãos, decisões da presidência ou decisões monocráticas, há o entendimento da força            

da proteção constitucional prioritária à criança, decorrente do Artigo 227 . Não por acaso, o              31

decano desta Suprema Corte qualificou a proteção prioritária da criança e do adolescente             

“como um dos direitos mais expressivos contemplados em nosso sistema constitucional” . 32

Tal proteção, prevista nos dispositivos constitucionais do Artigo 227, permite,          

segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, a limitação da discricionariedade          

administrativa , especialmente com relação à gestão de seus recursos orçamentários.          33

30 GONÇALVES, Thiago de Oliveira. A absoluta prioridade dos direitos da criança, do adolescente e do               
jovem: análise empírico-normativa da aplicação judicial da norma atribuída ao Artigo 227 da Constituição. 2011,               
164 f. Mestrado em direito Instituição de Ensino: Centro Universitário de Brasília, Brasília. 
31 Pesquisa realizada no site do STF por meio do uso das seguintes palavras: “prioridade absoluta”, “prioridade                 
absoluta da criança” e “Artigo 227”. In: HARTUNG, Pedro Affonso D. Levando os direitos das crianças a                 
sério: a absoluta prioridade dos direitos fundamentais a melhor interesse da criança. Tese (Doutorado em               
Doutorado Direito) - Faculdade de Direito da USP.. 2019. 
32 STF. HC n° 124.682, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/12/2014. 
33 Discricionariedade administrativa, ou poder discricionário da Administração, é “quando a Administração, diante             
de um caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e                
escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o Direito” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.                 
Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 1996, p. 176). 
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Nesse sentido, destacam-se as decisões relativas ao acesso e disponibilidade de vagas            

para educação infantil e creche ou da necessidade de construção de unidades do             

socioeducativo para internação de crianças em conflito com a lei.  

A título de exemplo, em decisão relativa à Suspensão de Liminar (SL) 235-0,             

ajuizada pelo governo do Tocantins contra liminar deferida em ação civil pública pelo             

Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Araguaína/TO, acerca da necessidade             

do governo do Tocantins implementar unidade especializada para cumprimento das          

medidas socioeducativas de internação e semiliberdade aplicadas a adolescentes para          

evitar que os mesmos fossem alojados em cadeia local em celas próximas às de presos               

adultos, o Supremo Tribunal Federal foi explícito na interpretação do Artigo 227 da             

Constituição: 

“(...) Nesse sentido, destaca-se a determinação constitucional de absoluta         
prioridade na concretização desses comandos normativos, em razão da alta          
significação de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Tem           
relevância, na espécie, a dimensão objetiva do direito fundamental à          
proteção da criança e do adolescente. Segundo esse aspecto objetivo, o           
Estado está obrigado a criar os pressupostos fáticos necessários ao          
exercício efetivo deste direito. (...) Parece lógico, portanto, que a efetividade           
desse direito fundamental à proteção da criança e do adolescente não           
prescinde da ação estatal positiva no sentido da criação de certas condições            
fáticas, sempre dependentes dos recursos financeiros de que dispõe o          
Estado, e de sistemas de órgãos e procedimentos voltados a essa finalidade.            
De outro modo, estar-se-ia a blindar, por meio de um espaço amplo de             
discricionariedade estatal, situação fática indiscutivelmente repugnada pela       
sociedade, caracterizando-se típica hipótese de proteção insuficiente por        
parte do Estado, num plano mais geral, e do Judiciário, num plano mais             
específico. A Constituição indica de forma clara os valores a serem           
priorizados, corroborada pelo disposto no ECA. As determinações acima         
devem ser seriamente consideradas quando da formulação orçamentária        
estadual, pois se tratam de comandos vinculativos. Essa política prioritária e           
constitucionalmente definida deve ser levada em conta pelas previsões         
orçamentárias, como forma de aproximar a atuação administrativa e         
legislativa (Annäherungstheorie) às determinações constitucionais que      
concretizam o direito fundamental de proteção da criança e do adolescente.”          

 (grifos da transcrição). 34

34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de liminar 235-0 Tocantins. Relator: Ministro Gilmar Mendes.              
Publicado no DJ de 04.08.2008. 

 



20 
 

O mesmo entendimento é concedido a diferentes decisões acerca da necessidade           35

dos estados e municípios efetivaram a disposição constitucional da absoluta prioridade pela            

garantia do atendimento de crianças em creches ou educação infantil:  

“Isso significa, portanto, considerada a indiscutível primazia reconhecida aos         
direitos da criança e do adolescente (ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN,          
‘O princípio da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente e             
a discricionariedade administrativa’, ‘in’ RT 749/82-103), que a ineficiência         
administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a          
incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada          
implementação da programação orçamentária em tema de educação        
pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do            
enorme significado social de que se reveste a educação infantil, a           
inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das        
imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes        
não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder          
Público, notadamente pelo Distrito Federal (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10,              
parágrafo único, da Lei nº 9.394/96), da norma inscrita no art. 208, IV, da              
Constituição da República, que traduz e impõe, ao Estado, um dever           
inafastável, sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável omissão         
governamental importar em grave vulneração a um direito fundamental da          
cidadania e que é, no contexto que ora se examina, o direito à educação,              
cuja amplitude conceitual abrange, na globalidade de seu alcance, o          
fornecimento de creches públicas e de ensino pré-primário ‘às crianças até 5            
(cinco) anos de idade’ (CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC nº              
53/2006).”  36

Nesse segemnto, cita-se a decisão do RE n. 581.352 AGR/AM acerca de Ação             37

Civil Pública para ampliar e melhorar o atendimento de gestantes e crianças em             

maternidades estaduais, na STA 198/MG, na garantia de saúde pelo SUS , ou no RE n.               38

35 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário AgR 410.715/SP, 2ª Turma. DJ 03.02.2006              
Relator: Ministro Celso de Mello. Publicado no DJ de 03.02.2006; RE 1101106 A GR / DF, Relator Celso de                   
Mello, 2ª turma; RE 1076911 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL , AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,                
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, (vaga em crèche) Julgamento: 16/03/2018, Órgão Julgador: Segunda             
Turma; RE 581352 AgR / AM – AMAZONAS, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min.              
CELSO DE MELLO, Julgamento: 29/10/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma; ARE 639337 AgR / SP -               
SÃO PAULO , AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. CELSO DE             
MELLO, Julgamento: 23/08/2011 Órgão Julgador: Segunda Turma; RE 410715 AgR / SP - SÃO PAULO               
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 22/11/2005          
Órgão Julgador: Segunda Turma; SL 263 / RJ - RIO DE JANEIRO, SUSPENSÃO DE LIMINAR, Relator(a): Min.                 
PRESIDENTE, Julgamento: 14/10/2008, Min. GILMAR MENDES; STA 318 / RS - RIO GRANDE DO SUL,               
SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, Relator(a): Min. PRESIDENTE Gilmar Mendes, Julgamento:          
20/04/2009; AI 677.274/SP, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJ 30.09.2008; AI-AgR 474.444/SP, 1ª Turma,               
Ministro Marco Aurélio, DJ 17.08.2007; RE-AgR 410.715/SP, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJ 03.02.2006;               
RE 431.773/SP, Ministro Marco Aurélio, DJ 22.10.2004. 
36 RE 1101106 A GR / DF, Relator Celso de Mello, 2a turma. 
37 RE 581352 AGR / AM, 2a turma, Relator: MIN. CELSO DE MELLO. 
38 STA 198 / MG - MINAS GERAIS, SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, Min. Gilmar Mendes:               
“Ressalte-se, ainda, que a alegação de violação à separação dos Poderes não justifica a inércia do Poder                 
Executivo em cumprir seu dever constitucional de garantia do direito à saúde de todos (art. 196), com a absoluta                   
prioridade para o atendimento das crianças e adolescentes (Artigo 227), legalmente estabelecido pelas normas              
que regem o Sistema Único de Saúde.”; SL 228 / CE – CEARÁ, SUSPENSÃO DE LIMINAR, Relator(a): Min.                  
PRESIDENTE, Julgamento: 14/10/2008, Presidente Min. GILMAR MENDES, cf. decisão: “A alegação de            
violação à separação dos Poderes não justifica a inércia do Poder Executivo em cumprir seu dever                
constitucional de garantia do direito à saúde de todos (art. 196), com a absoluta prioridade para o atendimento                  
das crianças e adolescentes (Artigo 227), legalmente estabelecido pelas normas que regem o Sistema Único de                
Saúde, e tecnicamente especificado pelas Portarias do Ministério da Saúde. Não se pode conceber grave lesão                
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482.611/SC, no qual foi confirmada a obrigação de manutenção de programa específico            

destinado ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência.  

Outras decisões advindas de demandas individuais merecem destaque, pois         

igualmente foram embasadas pela necessidade de se verificar a norma constitucional da            

absoluta prioridade à proteção da crianças e seus direitos, como no caso de revogação de               

decisão suspensiva de pensão previdenciária à criança , de recebimento de tratamento           39

médico e acesso a medicamentos  40

O Exmo. Ministro Gilmar Mendes, relator em julgamento de SL 263/RJ de 2008             

acerca do direito da criança à educação, resume bem a opinião expressa pela Corte              

Constitucional em seus julgados com relação à necessidade do Estado efetivar a absoluta             

prioridade dos direitos fundamentais de crianças em suas políticas públicas:  

“A Constituição da República, em seu artigo 227, consagra a prioridade           
absoluta para crianças e adolescentes para efetivação das políticas públicas.          
O que se extrai dos autos é que correta a decisão proferida, pois se              
encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido         
liminar. É notória a insistente omissão do poder público em desobedecer aos            
preceitos constitucionais concernentes à educação, atitude que provoca        
sérios prejuízos às crianças e aos adolescentes e, conseqüentemente, à          
sociedade. Diante deste lamentável quadro, o Poder Judiciário pode e deve           
intervir, assim que provocado, para garantir aos menores o direito à           
educação, direito fundamental amparado constitucionalmente. (...) como o        
artigo referente aos direitos das crianças e dos adolescentes (Artigo 227)           
possuem comandos normativos voltados para o Estado, conforme destacado         
acima, consubstanciando o direito ao ensino fundamental obrigatório como         
direito público subjetivo (art. 208, §1º), importando seu não-oferecimento ou          
sua oferta irregular em responsabilidade da autoridade competente (art. 208,          
§2º). Nesse sentido, destaca-se a determinação constitucional de absoluta         
prioridade na concretização desses comandos normativos, em razão da alta          
significação de proteção aos direitos da criança e do adolescente, em           
especial do direito ao ensino fundamental.”  41

à economia da União, diante de determinação constitucional expressa de primazia na formulação de políticas               
sociais e econômicas nesta área, bem como na alta prioridade de destinação orçamentária respectiva.” No               
mesmo sentido, a SL de n. 263/RJ; STA 241/RJ; e SL 235/TO.  
39 MS 32181 MC / DF - DISTRITO FEDERAL, MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA,               
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 09/07/2013. Cf decisão: “A decisão da Corte de Contas motejou o                
princípio da proteção especial à criança e ao adolescente, sedimentado no Artigo 227, § 3º, II, da Constituição                  
Federal, que garante à criança, ao adolescente e ao jovem proteção especial do Estado, inclusive no que tange                  
a direitos previdenciários, ‘in litteris’: Art. 227. É dever da família, (…). Ora, o princípio constitucional da proteção                  
especial à criança e ao adolescente é um dos vetores do sistema jurídico, seguido de perto pelas disposições do                   
ECA, de sorte que a norma legal que advogue na contramão das previsões ali exaradas não deve prevalecer,                  
quer pela violação a princípio constitucional, quer pela incompatibilidade com previsão legal vigente mais              
específica quanto à matéria. Ou, dito de outro modo, qualquer norma que dê margem a dúvidas envolvendo                 
matéria afeta à criança e ao adolescente deve ser interpretada sempre de forma mais benéfica a estes.” 
40 MEDICAMENTOS: STA 558 / PR – PARANÁ, SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, Relator(a): Min.              
CEZAR PELUSO (Presidente), Julgamento: 02/09/2011. Cf. decisão: “Ademais, tendo-se em vista a idade dos              
portadores das moléstias (Fernando Carvalho Torres – 19 anos e Rhenan Carvalho Torres - 14 anos), devem                 
ser observados os princípios consagrados pelo sistema constitucional de proteção à infância e à juventude               
(Artigo 227 da CF/88, com redação dada pela EC nº 65/2010), em especial os princípios da absoluta prioridade                  
e da proteção integral.” 
41 SL 228 / CE – CEARÁ, SUSPENSÃO DE LIMINAR, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Julgamento: 14/10/2008,               
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Em importante decisão tanto na medida cautelar, como no acórdão da ADI 5.357             

MC-REF/DF proposta pela Confenen (Confederação Nacional dos Estabelecimentos de         

Ensino) do §1º do art. 28 e do art. 30, caput, da Lei nº 13.146/2015, a Lei Brasileira de                   

Inclusão da Pessoa com Deficiência, especialmente no tocante ao adjetivo “privadas”, que            

questionava o dever das instituições privadas, como escolas, de cumprirem igualmente o            

disposto na nova lei, o STF afirmou a responsabilidade compartilhada pelos direitos de             

crianças e adolescentes que:  

“o artigo 227 da Lei Fundamental atribui não apenas à família e ao Estado o               
dever de ‘assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta            
prioridade’, o direito à educação, entre outros, bem como o dever de            
‘colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,          
violência, crueldade e opressão’. Esse dever é imposto também à sociedade,           
apontada, no preâmbulo da Constituição, como uma ‘sociedade fraterna,         
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,          
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias’”.          

 42

Relevante ainda, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3446, o            

reconhecimento da responsabilidade compartilhada na garantia dos direitos da infância e           

adolescência: 

"Considero oportuno ressaltar que uma melhor estruturação do sistema de          
proteção à criança e ao adolescente depende da cooperação dos múltiplos           
órgãos imbuídos dessa supervisão" (grifos da transcrição). 

Para além de tais casos, a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal reitera a             

efetivação da norma da prioridade absoluta, como no Recurso Extraordinário 410.715/SP,           

de relatoria do Exmo. Ministro Celso de Mello, relativo à garantia de atendimento de              

crianças de até seis anos em creches e pré-escolas no Estado de São Paulo. Mais uma                

vez, o decano desta Corte, Exmo. Ministro Relator Celso de Mello, durante julgamento do              

ARE nº 639.337,  ponderou que: 43

“É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a proteção aos           
direitos da criança e do adolescente (CF, art. 227, “caput”) – qualifica-se            
como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção          
dos direitos de segunda geração (RTJ 164/158-161), cujo adimplemento         
impõe, ao Poder Público, a satisfação de um dever de prestação positiva,            
consistente num “facere”, pois o Estado dele só se desincumbirá criando           
condições objetivas que viabilizem, em favor dessas mesmas crianças e          
adolescentes, “(...) 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 forma de negligência, discriminação,           

Presidente Min. GILMAR MENDES 
42 ADI 5357 MC-REF / DF, relator: MIN. EDSON FACHIN; Rosa Weber, REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR                
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.357 DISTRITO FEDERAL:  
43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE nº 639337 AgR/SP, 2ª Turma. DJ 03.02.2006 Relator: Ministro Celso 
de Mello. Publicado no DJ de 23.08.2011. 

 



23 
 

exploração, violência, crueldade e opressão” (CF, art. 227, “caput”)”.         
(grifos da transcrição). 

Ainda, no âmbito das discussões de Habeas Corpus para adolescentes em conflito            

com a lei , relatado pelo ora relator, Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, o Artigo 227 e a                 44

proteção aos direitos da criança sempre são mencionados como “um dos direitos mais             

expressivos contemplados em nossos sistema constitucional que impõe ao Estado (e,           

igualmente, à sociedade e à família) o dever de criar condições objetivas que viabilizem, em               

favor dessas mesmas crianças e adolescentes, ‘(...) com absoluta prioridade (...)” .  45

Merece destaque, também, o paradigmático Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP,         

que, em histórica decisão, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, pela relatoria do Exmo.               

Ministro Ricardo Lewandowski, além de ter inaugurado a admissibilidade da coletivização           

do instrumento do Habeas Corpus no Brasil, garantiu a milhares de mulheres e             

adolescentes gestantes ou com filhos menores de 12 anos o benefício do cumprimento da              

sanção provisória de restrição de liberdade em prisão domiciliar, conforme determinado pelo            

Marco Legal da Primeira Infância, que alterou artigo 380, do Código de Processo Penal,              

para se evitar as condições degradantes do sistema prisional tanto para mulheres como             

para as crianças, que em muitos presídios passam seus primeiros dias, meses ou anos de               

vida cumprindo sentença com suas mães. No caso, o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski             

apontou que: 

“São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da             
posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das           
crianças. (...) Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam           
dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de            
acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano        
irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas. (...) Cuidados           
com a mulher presa que se direciona não só a ela, mas igualmente aos seus               
filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em          
flagrante contrariedade ao Artigo 227 da Constituição, cujo teor determina          
que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.” (grifos da            
transcrição). 

Inclusive, o Ministro Ricardo Lewandowski, relator do aludido Habeas Corpus,          

reconheceu que existe uma falha do Estado brasileiro – a qual, inclusive, é evidente no caso                

em tela, no qual políticas estatais de segurança pública implicam no assassinato de             

crianças e adolescentes pelas forças policiais – ao declarar que: 

“É certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às            
determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos         

44 Cf. HC - HABEAS CORPUS 124.682 SÃO PAULO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,                
– Relator Celso de Mello, 2a turma, p. 5; HC 98.518/RJ; HC 93.784/PI – Relator Min. Carlos Britto, 1a turma; HC                     
114469 MC / ES - ESPÍRITO SANTO, MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS, Min. Marco Aurélio. 
45 HC - HABEAS CORPUS 124.682 SÃO PAULO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, –                
Relator Celso de Mello, 2a turma, p. 5. 
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direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob         
todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos” (grifos da transcrição). 

Constata-se que está explícito nas decisões emanadas pelo Supremo Tribunal          

Federal que a norma da absoluta prioridade do Artigo 227 é “um dos direitos sociais mais                

expressivos” , revestindo-se de “alto significado social e irrecusável valor constitucional” ,          46 47

sendo “um dos vetores do sistema jurídico” , consignando “que a Constituição Federal            48

assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto              

normativo-tutelar aos indivíduos em desenvolvimento” , garantindo, assim, a “indiscutível         49

primazia” dos direitos fundamentais da criança em políticas públicas e orçamentárias do            50

Estado e também de instituições e agentes da sociedade e dos núcleos familiares.  

Portanto, entende-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça a           

compreensão de que a norma da prioridade absoluta deve ser vista como comando             

normativo forte e vinculante, segundo o qual os direitos fundamentais de crianças e             

adolescentes devem sempre prevalecer, estabelecendo uma relação de precedência com          

os direitos de outros indivíduos. Fundamental, portanto, que seja a absoluta prioridade dos             

direitos de crianças e adolescentes a regra constitucional que paute, junto a outros             

preceitos fundamentais, o presente julgamento. 

 

3.2 O papel do Sistema de Justiça na garantia da absoluta prioridade dos direitos e               
melhor interesse de crianças e adolescentes. 

Para que a regra constitucional da absoluta prioridade passe de fato transformar a             

realidade, não há dúvida de que um Sistema de Justiça atuante tem plenas condições de               

chamar à responsabilidade o poder público quando este se omite em cumprir seus deveres              

legais e constitucionais, ou quando pratica ações ou omissões contrárias aos direitos de             

crianças e adolescentes, como no caso em tela, em que Estado do Rio de Janeiro, por meio                 

de sua política de segurança pública revestida de altos índices de letalidade policial, viola              

vidas deliberadamente. 

Ao colocar crianças e adolescentes como absoluta prioridade no Artigo 227 da            

Constituição Federal, se fez uma importante escolha como pacto social e político: o melhor              

46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE nº 639337 AgR/SP, 2ª Turma. DJ 03.02.2006 Relator: Ministro Celso                
de Mello. Publicado no DJ de 23.08.2011 
47 HC - HABEAS CORPUS 124.682 SÃO PAULO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, –                
Relator Celso de Mello, 2a turma, p. 6.  
48 MS 32181 MC / DF - DISTRITO FEDERAL, MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA,               
Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Julgamento: 09/07/2013. 
49 HC 114469 MC / ES - ESPÍRITO SANTO, MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS, Min. Marco Aurélio. 
50 RE 1101106 A GR / DF, Relator Celso de Mello, 2a turma 
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interesse da criança e do adolescente em primeiro lugar é um projeto da nação brasileira,               

positivado por iniciativa popular . Fundamental, portanto, que decisões judiciais coloquem,          51

de fato, os direitos de crianças e adolescentes como interesses prioritários. 

Nesse sentido, como demonstrado, já há ampla jurisprudência positiva do próprio           

Supremo Tribunal Federal, o qual exerceu em mais de uma oportunidade controle            

jurisdicional de modo a efetivar os direitos da criança e do adolescente com base na norma                

da prioridade absoluta presente no Artigo 227 da Constituição Federal, conforme se            

exemplifica nos casos abaixo. 

Evidentes tanto a responsabilidade do Poder Executivo no cumprimento de seu           

dever de assegurar os direitos de crianças e adolescentes, respeitando os e promovendo os              

como pressuposto de suas políticas públicas, inclusive aquelas no campo de segurança            

pública, bem como do Poder Judiciário, de assegurar que o Estado brasileiro cumpra seus              

deveres constitucionais, especialmente a efetivação da absoluta prioridade dos direitos de           

crianças e adolescentes. 

Neste seguimento, o descumprimento da absoluta prioridade dos direitos de          

crianças e adolescentes deve ser coibida judicialmente: 

“Deve o julgador, portanto, extrair a força normativa da Constituição,          
ressaltando que (...) o sentido da proposição normativa é aquele          
determinado pelo povo, verdadeiro detentor do poder, sendo fácil concluir          
que deve a interpretação da norma ocorrer com base na realidade social,            
ficando clara, no caso de direitos fundamentais das crianças e adolescentes,           
a necessidade de trabalho intenso por parte de todos os atores do Sistema             
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com o objetivo de             
concretizar os preceitos estabelecidos na Constituição da República” (grifos         52

da transcrição). 

Os casos citados corroboram a tese de que a regra da prioridade absoluta deve ser               

aplicada pelos poderes estatais, invariavelmente, em favor de crianças e adolescentes, sob            

o risco de violação à Constituição Federal. Portanto: 

“Cada oportunidade em que o Administrador deixa de priorizar as políticas           
públicas da área da infância e da adolescência ou não destina recursos            
orçamentários para a execução das medidas já existentes, está ferindo o           
texto da lei e, em consequência, os dispositivos constitucionais que lhe dão            
amparo”  (grifos da transcrição). 53

51 Importante destacar que a construção da norma da prioridade absoluta foi fruto de emendas populares                
apresentadas no âmbito do debate constituinte e contou com ampla participação da sociedade. 
52 PEREIRA JR., Marcus Vinícius. Orçamento e políticas públicas infanto-juvenis: fixação de planos ideais de               
atuação para os atores do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. Rio de Janeiro: Forense,                  
2012. p. 33. 
53 VERONESE, Josiane Rose Petry; ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo. Estatuto da Criança e               
do Adolescente: 25 anos de desafio e conquistas. In: SILVEIRA, Mayra; VERONESE, Josiane Rose Petry.               
Normas Constitucionais de Proteção à Criança e ao Adolescente: Uma questão de eficácia ou de desrespeito?.                
São Paulo: Editora Saraiva, 2015. cap. 5., p. 129. 
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Portanto, no caso em tela, o Supremo Tribunal Federal não deve se manter inerte              

diante da violação de preceitos constitucionais e, especialmente, da regra da absoluta            

prioridade de crianças e adolescentes. 

Nesse contexto, é evidentemente inaceitável que governantes incentivem execuções         

extrajudiciais, tanto em suas políticas como em seus discursos. Portanto, como requerido            

na inicial, deve esta Suprema Corte vedar o emprego, por órgãos e agentes públicos do               

Estado do Rio de Janeiro – especialmente pelo próprio governador – de manifestações e              

expressões que incentivem a letalidade policial. Embora palavras não sejam capazes de            

puxar um gatilho, elas legitimam execuções e minimizam a perda de vidas - desde a               

infância. 

Um Sistema de Justiça atuante tem plenas condições de chamar à responsabilidade            

o poder público quando este se omite em cumprir seus deveres legais e constitucionais ou               

quando pratica ações contrárias aos direitos de crianças e adolescentes, como se verifica             

no caso em tela, em que o Poder Público viola direitos constitucionais por meios              

institucionais, é dizer, por meio do emprego da força do Estado através de suas polícias.  

 

4. Violações a direitos fundamentais de crianças e adolescentes pela atual política de             
segurança pública no estado do Rio de Janeiro. 

As violências que decorrem das intervenções e ações policiais impactam          

diretamente crianças e adolescentes, uma vez que têm atingido, de maneira massiva e             

sistemática, espaços escolares e comunitários, violando gravemente direitos essenciais,         

inclusive a vida, conforme detalhado a seguir. 

 

4.1 Violações ao direito à vida. 

O direito à vida é um direito essencial à existência humana, estabelecido na             

Constituição Federal de 1988 como uma garantia fundamental. Entretanto, uma política de            

segurança pública insensível e despreparada pode provocar graves e irreparáveis violações           

a este direito fundamental, como tem ocorrido, especialmente contra pessoas negras,           

pobres e periféricas, no estado do Rio de Janeiro. 

Relevante atentar para o cenário nacional de letalidade de crianças e adolescentes            

brasileiros. No período de 2006 a 2015, aproximadamente de 100 mil meninas e meninos              
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adolescentes foram vítimas de homicídios no Brasil . Por sua vez, o Departamento de             
54

Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) registrou, apenas no ano de 2015, o total               

de 10,9 mil homicídios contra a parcela da população com idade inferior a 19 anos, o que                 

significa que, todos os dias, pelo menos 30 crianças e adolescentes são assassinadas no              

país .  
55

No caso, está em jogo o direito mais basilar do ser humano: a vida. Um               

levantamento feito pelo pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) aponta que a cada 60              

minutos uma criança ou adolescente morre no Brasil vítima de arma de fogo . Ainda,              
56

especialmente grave o fato de que, nos últimos vinte anos, o homicídio de crianças e               

adolescentes por arma de fogo aumentou 113,7% no Brasil . O uso de arma de fogo no                
57

país mata mais adolescentes do sexo masculino do que qualquer doença ou outra causa              

externa: de acordo com a plataforma “Fogo Cruzado” ,1.213 meninos foram mortos nessas            
58

condições. 

A situação se torna ainda pior quando comparamos com dados de outros países,             

visto que o Brasil é apontado como um dos cinco países que possui os maiores índices de                 

homicídios de adolescentes no mundo. Temos aqui uma taxa de 4,3 homicídios por 100 mil               

habitantes, e a situação só é pior em El Salvador (6,9 homicídios por 100 mil habitantes) e                 

no México (12,4 por 100 mil) . Já em números absolutos, o Brasil é o segundo país com                 
59

maior quantidade de crianças e adolescentes assassinados, ficando atrás apenas da           

Nigéria.  

De acordo com o Homicídios na Adolescência (IHA, 2014) , se não forem realizadas             
60

mudanças urgentes e significativas, estima-se que, aproximadamente, 43.000 adolescentes         

serão vítimas de homicídio nos municípios de mais de 100.000 habitantes do Brasil, entre              

54 Notas de Homicídios 4. Homicídios de Crianças e Adolescentes no Brasil. Instituto Igarapé. Disponível em: 
<https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-04-Homicide-Dispatch_4_PT.pdf>. Acesso em 
19.6.2019. 
55 Disponível em: 
<>https://oglobo.globo.com/brasil/a-cada-dia-30-criancas-adolescentes-sao-assassinados-no-brasil-22179837. 
Acesso em 9.5.2019. 
56 Disponível em: < 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/em-20-anos-armas-de-fogo-mataram-145-mil-jovens-no-brasil-apo
nta-sbp/>. Acesso em 19.6.2019. 
57 Disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/13/homicidio-de-criancas-e-adolescentes-por-arma-de-fogo-au
menta-1137-no-brasil-em-20-anos-diz-pesquisa.ghtml. Acesso em 9.5.2019. 
58 FOGO CRUZADO. Setembro: Grande Rio Tem Aumento De 45% No Número De Mortos Por               
Arma De Fogo Comparado Ao Ano Anterior. Dísponível em:         
https://fogocruzado.org.br/relatorio-setembro-2019/. Acesso em: 8.11.2019.  
59 A cada dia, 30 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/a-cada-dia-30-criancas-adolescentes-sao-assassinados-no-brasil-22179837. 
Acesso em 19.6.2019. 
60 Índice de Homicídios na Adolescência, 2014. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/homicidios-na-adolescencia-no-brasil-iha-2014. Acesso em 20.6.2019.  

 

https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-04-Homicide-Dispatch_4_PT.pdf
https://oglobo.globo.com/brasil/a-cada-dia-30-criancas-adolescentes-sao-assassinados-no-brasil-22179837
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/em-20-anos-armas-de-fogo-mataram-145-mil-jovens-no-brasil-aponta-sbp/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/em-20-anos-armas-de-fogo-mataram-145-mil-jovens-no-brasil-aponta-sbp/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/13/homicidio-de-criancas-e-adolescentes-por-arma-de-fogo-aumenta-1137-no-brasil-em-20-anos-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/13/homicidio-de-criancas-e-adolescentes-por-arma-de-fogo-aumenta-1137-no-brasil-em-20-anos-diz-pesquisa.ghtml
https://fogocruzado.org.br/relatorio-setembro-2019/
https://oglobo.globo.com/brasil/a-cada-dia-30-criancas-adolescentes-sao-assassinados-no-brasil-22179837
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/homicidios-na-adolescencia-no-brasil-iha-2014
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2015 e 2021. É dizer: a atuação do Supremo Tribunal Federal no presente caso é decisiva e                 

urgente para alterar tal projeção. 

Em 2017, o Brasil registrou 63.880 mortes violentas intencionais — o maior número             

da história recente do país . Ainda que, nos seis primeiros meses de 2019, os números de                61

assassinatos tenham diminuído —são 21.289 contra 27.371 no mesmo período do ano de             

2018 —o número é ainda muito alto: há uma morte violenta a cada 12 minutos no Brasil –                  

118 por dia, em média . 62

Este dados evidenciam que uma política de segurança pública sensível que proteja a             

vida de todos, em especial crianças e adolescentes, não é só um desafio a ser enfrentado                

pelo estado do Rio de Janeiro, mas por todo o país. Segundo o Atlas da Violência 2019,                 

mortes por arma de fogo no país atingiram patamar inédito, sendo o estado do Rio de                

Janeiro o décimo lugar onde mais morrem jovens no país .  63

Por ser um Estado democrático de direito, o Brasil deve adotar para o uso da força                

no exercício da atividade policial parâmetros técnicos e legais, nacionais e internacionais,            

nos termos da Portaria Interministerial nº 4.226 de 2010. Em linhas gerais, tais diretrizes              

afirmam que qualquer atuação que envolva o uso da força deve ser baseada no respeito               

aos direitos humanos e no cumprimento dos princípios da legalidade, necessidade,           

proporcionalidade, moderação e conveniência.  

Entretanto, é possível identificar o aumento significativo da violência em decorrência           

do uso desproporcional e inadequado desta força, afetando de maneira irreversível o direito             

mais precioso do ser humano: a vida.  

O número de mortes em decorrência de intervenções policiais vem aumentando           

significativamente no Estado do Rio de Janeiro: apenas em 2019 foram 1.249 mortes,             

equivalente a cinco mortes por dia, sendo que em 2017 e 2018, o número de mortos por                 

61 Fórum Brasileiro. 12º Anuário de Segurança Pública. Disponível em:          
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/08/FBSP_Anuario_Brasileiro_Seguranca
_Publica_Infogr%C3%A1fico_2018.pdf. Acesso em: 4.11.2019.  
62 Brasil tem queda de 22% no número de mortes violentas no 1º semestre, revela Monitor da                 
Violência. Disponível em:   
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/09/01/brasil-tem-queda-de-22percent-no-nume
ro-de-mortes-violentas-no-1o-semestre-revela-monitor-da-violencia.ghtml. Acesso em: 6.12.2019. 
63 Mortes por arma de fogo atingem maior patamar em 10 anos, diz Atlas. Disponível em: 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/06/05/mortes-por-arma-de-fogo-atingem-maior-patamar-em
-10-anos-diz-atlas.ghtml. Acesso em: 3.12.2019. 

 

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/08/FBSP_Anuario_Brasileiro_Seguranca_Publica_Infogr%C3%A1fico_2018.pdf.
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/08/FBSP_Anuario_Brasileiro_Seguranca_Publica_Infogr%C3%A1fico_2018.pdf.
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/09/01/brasil-tem-queda-de-22percent-no-numero-de-mortes-violentas-no-1o-semestre-revela-monitor-da-violencia.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/09/01/brasil-tem-queda-de-22percent-no-numero-de-mortes-violentas-no-1o-semestre-revela-monitor-da-violencia.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/06/05/mortes-por-arma-de-fogo-atingem-maior-patamar-em-10-anos-diz-atlas.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/06/05/mortes-por-arma-de-fogo-atingem-maior-patamar-em-10-anos-diz-atlas.ghtml
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policiais é 1.330 e 1.534, respectivamente . Por sua vez, também se faz relevante apontar              
64

que o número de agentes vitimados também tem crescido, explicitando o estado de             

emergência e as graves violações aos parâmetros estabelecidos. Neste cenário, destaca-se           

que cada vez mais crianças e adolescentes têm sido vítimas fatais de conflitos armados              

entre agentes do estado e grupos armados, especialmente em comunidades periféricas e            

vulneráveis .  65

O próprio Ministério Público do Rio de Janeiro reconheceu tal problema, elucidando            

questões sobre a atual situação da segurança pública do Rio de Janeiro na pesquisa              

“Letalidade Policial no Rio de Janeiro em 10 pontos” . Na apresentação desses dados, o              66

órgão aponta que (i) as mortes por intervenção de agentes do Estado no Rio de Janeiro                

apresentam um crescimento acentuado, com a média mensal de vítimas saltando de 54, em              

2015, para 156 em 2019; (ii) a letalidade policial não está relacionada à variação de crimes                

contra a vida e contra o patrimônio, dado que em regiões em que há diminuição da taxa de                  

homicídios, ocorre o aumento das mortes por intervenção de agentes do Estado; (iii) a              

polícia do Estado é também uma das mais vitimadas do país, com o número de mortes de                 

seus policiais correspondendo a 28% do país; e (iv) as ações na área de Segurança Pública                

devem ser guiadas por evidência e o uso da força no exercício da atividade policial deve                

estar amparado por parâmetros técnicos e legais. 

Fundamental salientar que, embora crianças e adolescentes tenham os direitos          

assegurados com absoluta prioridade, inclusive com proteção e socorro prioritários, por           

força do artigo 4º do ECA, até mesmo numa situação de emergência e risco de vida isso                 

lhes é negado: há relatos de que as forças de segurança atuam para impedir o atendimento                

por ambulâncias, como no caso do menino Marcos Vinícius, de 14 anos, que morreu em               

2018, após ser baleado enquanto vestia uniforme escolar - o que é evidentemente             

inadmissível .  67

64 No Rio, número de mortes por policiais em 2019 é recorde. Disponível em:              
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/09/20/no-rio-numero-de-mortes-por-policiais-em-201
9-e-recorde.ghtml. Acesso em: 25.11.2019. 
65 Em 2019, RJ tem maior número de mortes por policiais desde o início da série histórica, diz                  
ISP. Disponível em:   
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/11/25/em-2019-rj-tem-maior-numero-de-mortos-por-
policiais-desde-o-inicio-da-serie-historica.ghtml. Acesso em: 5.12.2019. 
66 Centro de Pesquisas - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Letalidade Policial no 
Rio de Janeiro em 10 pontos. Disponível em: 
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/letalidade_policial_no_rio_de_janeiro_em_10_ponto
s_1.pdf. Acesso em 5.12.2019.  
67 A Polícia mandou a ambulância que ia levar meu filho voltar, acusa mãe de menor morto na 
Maré. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/a-policia-mandou-a-ambulancia-que-ia-levar-meu-filho-v
oltar-acusa-mae-de-menor-morto-na-mare.ghtml>. Acesso em: 24.06.2020. 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/09/20/no-rio-numero-de-mortes-por-policiais-em-2019-e-recorde.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/09/20/no-rio-numero-de-mortes-por-policiais-em-2019-e-recorde.ghtml
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/letalidade_policial_no_rio_de_janeiro_em_10_pontos_1.pdf
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/letalidade_policial_no_rio_de_janeiro_em_10_pontos_1.pdf
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/a-policia-mandou-a-ambulancia-que-ia-levar-meu-filho-voltar-acusa-mae-de-menor-morto-na-mare.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/a-policia-mandou-a-ambulancia-que-ia-levar-meu-filho-voltar-acusa-mae-de-menor-morto-na-mare.ghtml
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Importante ressaltar que, embora possua a polícia mais letal do país, o estado do              

Rio de Janeiro não está dentre os dez estados mais violentos do país , evidenciando, mais               
68

uma vez, a desproporcionalidade das ações policiais. Ainda assim, fundamental          

compreender que, mesmo em caso de extrema violência civil, a resposta, do ponto de vista               

da segurança pública, não pode ser também violenta; justamente por isso existem            

normativas que regulam o uso da força. A vida deve ser sempre o bem jurídico mais valioso,                 

tanto nos discursos como nas práticas. 

 

4.2 Violações ao direito à saúde. 

O direito à saúde é assegurado com absoluta prioridade a crianças e adolescentes,             

e, de maneira específica, o artigo 7º do ECA o estabelece a fim de assegurar condições                69

dignas de existência desde o nascimento e durante todo o processo de desenvolvimento –              

é, portanto, um direito chave para o exercício dos demais. Nesse sentido:  

“Trata-se de direito fundamental homogêneo considerado como o mais         
elementar e absoluto dos direitos, pois indispensável para o exercício de           
todos os demais. Não se confunde com a sobrevivência, pois, no atual            
estágio evolutivo, implica no reconhecimento do direito de viver com          
dignidade, direito de viver bem, desde o momento da formação do ser            
humano” .  70

Ademais, a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das crianças           

reconheceu o direito à qualidade de vida, em seu nível mais elevado . No campo dos               71

princípios gerais, entende-se por qualidade de vida um conjunto de coisas que tornam a              

vida agradável. Não se trata, pois, somente de sobreviver, mas de viver plenamente. Não se               

cuida de assegurar apenas aquele mínimo indispensável para a sobrevivência, mas sim de             

proporcionar uma série de condições que tornam a vida digna e agradável, o que pressupõe               

acesso pleno a direitos, especialmente à saúde - física e mental. 

É, portanto, mister ressaltar os impactos de confrontos armados envolvendo          

operações policiais tanto na saúde física e mental de crianças e adolescentes, como no              

desenvolvimento do indivíduo durante a primeira infância.  

68 Alta das mortes pela PM-RJ não está ligada a menos crimes, mostram dados. Disponível em:                
https://exame.abril.com.br/brasil/alta-das-mortes-pela-pm-rj-nao-esta-ligada-a-menos-crimes-mostra
m-dados/. Acesso em: 25.11.2019. 
69 No mesmo sentido, o artigo 7º do ECA prevê que “a criança e o adolescente têm direito a proteção                    
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o                  
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 
70 AMIN, Andréa Rodrigues. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade et al. Curso de Direito                
da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Lumen Juris, 2010. p. 32. 
71 NEWELL, P. The United Nations Convention and Children's Rights in the U.K. London: 
National Childrens's Bureau. 1993.  

 

https://exame.abril.com.br/brasil/alta-das-mortes-pela-pm-rj-nao-esta-ligada-a-menos-crimes-mostram-dados/
https://exame.abril.com.br/brasil/alta-das-mortes-pela-pm-rj-nao-esta-ligada-a-menos-crimes-mostram-dados/
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4.2.1 Violações à saúde física.  

Em 2013, três pesquisadoras da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicaram          

documento intitulado “Proteção e atenção às crianças e adolescentes em meio à violência             

comunitária” que apresenta alguns problemas de saúde em crianças e adolescentes           
72

decorrentes da violência comunitária, com consequências de ordem física e psicológica,           

que resultam em questões de saúde mental, e também danos na própria fisiologia do              

cérebro infantil em desenvolvimento.  

As principais lesões físicas encontradas envolvem a cabeça, pescoço e          

extremidades, apresentadas como contusões, lacerações, traumatismos cranioencefálicos e        

fraturas .  
73

Quando atos violentos envolvem o uso de armas de fogo, a situação se agrava. A               

título de exemplo, de acordo com a já citada plataforma “Fogo Cruzado” de janeiro a               
74

setembro de 2019, houve 6.058 tiroteios/disparos de arma de fogo na região metropolitana             

do Rio. No total, são 2.301 pessoas baleadas, das quais 1.213 mortas e 1.088 feridas. Em                

setembro, quatro crianças e doze adolescentes foram baleados na região metropolitana do            

Rio e, destes, uma criança e dez adolescentes morreram.  

 

4.2.2 Violações à saúde mental.  

Experienciar, como vítima ou observadora, atos violentos, como troca de tiros e            

abordagens agressivas nas comunidades, tem potencial para desencadear distúrbios         

psicológicos. Em pesquisa desenvolvida pelo Centro Latino Americano de Estudos de           

Violência e Saúde Jorge Careli, foram entrevistadas 500 crianças no Rio de Janeiro e os               

principais resultados apontam que 15,7% apresentavam sintomas chamados “problemas         

72 ASSIM, S. G., AVANCI, J. C., PESCE, R. P. Proteção e atenção às crianças e adolescentes em                  
meio à violência comunitária. Série Violência e Saúde Mental Infanto-Juvenil. 2013. p. 16-33.             
Disponível em:  
http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/Prote%C3%A7%C3%A3oAten%C3
%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 4.11.2019. 
73 SEGE, R. D. et al. Pediatric violence–related injuries in Boston: Results of a city–wide               
emergency department surveillance program. Arch Pediatr Adolesc Med, v. 156, n. 1.1.2002, p.             
73–76. 
74 FOGO CRUZADO. Setembro: Grande Rio Tem Aumento De 45% No Número De Mortos Por               
Arma De Fogo Comparado Ao Ano Anterior. Dísponível em:         
https://fogocruzado.org.br/relatorio-setembro-2019/. Acesso em: 8.11.2019.  

 

http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/Prote%C3%A7%C3%A3oAten%C3%A7%C3%A3o.pdf.
http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/Prote%C3%A7%C3%A3oAten%C3%A7%C3%A3o.pdf.
https://fogocruzado.org.br/relatorio-setembro-2019/
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internalizantes” , que incluem depressão, ansiedade e transtornos de sintomas somáticos.          
75

Tais problemas afetam o desenvolvimento de crianças e adolescentes nos estudos e em             

suas relações com a família e nos grupos sociais em que convivem. 

Mediante análise de crianças moradoras de comunidade com altos níveis de           

violência, pesquisadores concluíram que há forte relação entre a exposição à violência            
76

crônica na comunidade e as reações de estresse. 

Outro estudo desenvolvido com 237 crianças do ensino fundamental comprovou a           
77

associação entre violência na comunidade e problemas escolares, com sintomas de           

depressão e de comportamento disruptivo, caracterizado por manifestações de         

hiperatividade, agressividade e violação de regras. 

A convivência diária com tiroteios, agressões, observação de pessoas mortas ou           

feridas nas ruas causa graves danos às famílias e à vida das crianças e adolescentes,               

provocando uma série de consequências negativas para o desenvolvimento da criança e do             

adolescente, sejam físicas, sociais, emocionais ou comportamentais .  
78

Nesse cenário, há intensificação de consequências para crianças e adolescentes,          

como abandono de relações interpessoais, esvaziamento das relações familiares, abandono          

de projetos de vida, de perspectivas futuras e desenvolvimento de sentimento de            

desamparo, provocados pela sensação de ter perdido o controle sobre a própria vida.  

Assim, na presente discussão, mortes como da menina Maria Eduarda que ocorreu            79

dentro do ambiente escolar em decorrência de uma ação policial, assim como as             

declarações valorosas e emocionantes apresentadas por diretoras de escolas públicas          

atingidas pela violência , representam de maneira pungente a forma que a letalidade            80

policial impacta em direitos essenciais rompendo vidas, atingindo a saúde, principalmente           

emocional e psicológica, e limitando a convivência plena de familiares e da comunidade. 

75 ASSIS, S. G. et al. Acompanhando crianças escolares vulneráveis socialmente: uma            
investigação sobre o impacto de alguns determinantes sociais nos problemas de           
comportamento infantil. São Gonçalo, RJ: CNPq, 2009.  
76 OSOFSKY, J. D. et al. Chronic Community Violence: what is happening to our children.               
Psychiatry, v. 56, p. 46-53, 1994. 
77 SCHWARTZ, D., GORMAN, A. H. Community violence exposure and children´s academic            
functioning. Journal of Educational Psychology, v. 95, n.1, p. 163-173, 2003. 
78 ARMOUR, M. P. Journey Of Family Members of Homicide Victims. American Journal of              
Orthopsychiatry. p. 372-382. 2015.  
79 Jovem morta em escola do Rio sonhava em ser atleta. Disponível em:             
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/jovem-morta-em-escola-do-rio-sonhava-em-ser-
atleta. Acesso em: 29.11.2019.  
80  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/jovem-morta-em-escola-do-rio-sonhava-em-ser-atleta.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/jovem-morta-em-escola-do-rio-sonhava-em-ser-atleta.
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4.2.3 Impactos do estresse tóxico no desenvolvimento na primeira infância. 

De acordo com o Centro de Desenvolvimento da Criança, da Universidade de            

Harvard, existem três tipos de estresse: positivo, tolerável e tóxico, sendo que este último se               

refere a um ciclo frequente de situações traumáticas, violência e instabilidade - ao qual              

estão expostas as crianças dentro e fora das escolas públicas e outros espaços de              

convivência comunitária do estado do Rio de Janeiro.  

Os estudos do professor da Harvard Medical School e do Boston Children's Hospital             

e membro do National Scientific Council on the Developing Child, Charles Nelson,            

comprovam que, quando o estresse se prolonga por muito tempo, as mudanças graduais             

vão minando o corpo. Nos primeiros seis anos de vida, o impacto dessa experiência pessoal               

é desproporcionalmente alto em comparação com os anos posteriores, pois é nesta fase             

que a maior parte do desenvolvimento humano acontece e que a plasticidade do cérebro              

está especialmente sensível à influência do ambiente. As consequências podem, também,           

ter repercussões a longo prazo, afetando o crescimento físico de uma criança - com atraso               

no ganho de altura e peso - e transformando a arquitetura cerebral, com impactos na               

habilidade cognitiva, sociabilidade e desenvolvimento cerebral. Nesse sentido: 

"Quando os sistemas de resposta ao estresse de uma criança são ativados            
em um contexto de relações de proteção com adultos, os efeitos           
psicológicos são evitados e os sistemas retornam a níveis normais. O           
resultado é o desenvolvimento de sistemas de resposta ao estresse          
saudáveis. Contudo, se a resposta ao estresse é extrema, de longa duração            
e as relações de proteção não estão disponíveis para crianças, o resultado            
pode ser o estresse tóxico, levando ao dano e ao enfraquecimento dos            
sistemas físicos e da arquitetura cerebral, com repercussões para toda a           
vida" . (tradução livre) 81

O estresse tóxico, como aquele gerado de experiências recorrentes de violência,           

portanto, tende a gerar danos graves ao desenvolvimento infantil, especialmente durante a            

primeira infância, quando o cérebro está mais aberto e com maior plasticidade cerebral para              

a conformação da rede neuronal, base de todo o desenvolvimento humano.  

81 ‘When a young child’s stress response systems are activated in the context of supportive               
relationships with adults, these physiological effects are buffered and return to baseline levels. The              
result is the development of healthy stress response systems. However, if the stress response is               
extreme, long-lasting, and buffering relationships are unavailable to the child, the result can be toxic               
stress, leading to damaged, weakened bodily systems and brain architecture, with lifelong            
repercussions”. (National Scientific Council on the Developing Child. Excessive Stress Disrupts the            
Architecture of the Developing Brain. Disponível em:       
https://developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2005/05/Stress_Disrupts_Architecture_Devel
oping_Brain-1.pdf. Acesso em: 27.11.2019).  

 

https://thesector.com.au/2018/10/29/harvard-releases-guide-about-toxic-stress-in-childhood/
https://developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2005/05/Stress_Disrupts_Architecture_Developing_Brain-1.pdf.
https://developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2005/05/Stress_Disrupts_Architecture_Developing_Brain-1.pdf.
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Infelizmente, no contexto das áreas conflagradas no Rio de Janeiro, não é raro que              

crianças, especialmente em seus lares ou nas escolas, sejam submetidas a situações de             

extremo pânico. Recentemente, viralizou um vídeo em que um professor cantava e tocava             

violão para distrair e acalmar pelo menos 30 alunos durante um tiroteio que acontecia do               

lado de fora da escola Ciep Roberto Morena, no Rio de Janeiro .  82

Além do risco concreto de perder a vida, as rajadas intensas e o barulho de               

explosões e tiros provocados pelo confronto armado são fatores que agravam os sintomas             

de estresse tóxico em crianças e adolescentes, ocasionando irritabilidade, distúrbios do           

sono, falta de equilíbrio, perda de imunidade e mudança brusca de comportamento . 83

 

4.2.4 Impacto do ambiente de violência e estresse pós traumático. 

Contextos de guerra e confronto violam todos os direitos da criança — o direito à               

vida, o direito a ter uma família e uma comunidade, o direito à saúde, o direito ao                 

desenvolvimento da personalidade e o direito a ser educada e protegida. Estes contextos             

geram impactos que poderão se prolongar por toda a infância, alcançar a adolescência e              

atingir inclusive a fase adulta.  

Crianças que passam por vários eventos potencialmente traumáticos apresentam         

mais elevadas chances de desenvolverem sintomas de transtorno de estresse          

pós-traumático (TEPT), se comparadas a crianças que nunca passaram por tais situações            

adversas .  84

O TEPT é um dos problemas de saúde mental mais associado à violência. Atinge              

crianças, adolescentes e adultos após experiência pessoal, testemunho ou conhecimento          

de eventos que põem em risco a vida ou integridade física, própria ou de outros . Segundo                85

a psicóloga e pesquisadora de saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública da              

Fiocruz, Joviana Quintes Avanci, transtorno de estresse pós-traumático aparece em muitos           

82 Professor acalma crianças com música durante tiroteio e viraliza. Disponível em:            
https://curiosamente.diariodepernambuco.com.br/project/professor-criancas-com-musica-na-escola-d
urante-tiroteio-no-rio/. Acesso em:5.12.2019. 
83 Estresse tóxico: entenda o que é. Disponível em: 
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2017/06/estresse-toxico-entenda-o-
que-e.html. Acesso em: 5.12.2019. 
84 XIMENES, Liana Furtado; OLIVEIRA, Raquel de Vasconcelos Carvalhães; ASSIS, Simone           
Gonçalves. Violência e transtorno de estresse pós-traumático na infância. Ciênc. saúde coletiva            
[online]. 2009, vol.14, n.2, pp.417-433. 
85 ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual diagnóstico e estatístico de          
transtornos mentais – DSM. 4 ed. – Texto Revisado. Tradução Claudia Dornelles. Porto Alegre:              
Artes Médicas, 2002.  
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relatos, muitas vezes manifestado em reações corporais ou por sintomas psicológicos,           

como o medo de dormir sozinho . 
86

Para caracterizar TEPT, os sintomas devem causar sofrimento e prejuízo          

significativo em áreas importantes da vida e estar ocorrendo há mais de um mês . Entre               87

crianças e adolescentes mais novos, o TEPT pode se manifestar de forma distinta:             

comportamento desorganizado ou agitado; sonhos amedrontadores, por exemplo, sonhos         

com monstros e de salvamentos de si próprio ou de outros; reencenação do evento              

traumático; sintomas físicos como dores estomacais e de cabeça.  

Além dos efeitos concretos da convivência diária em áreas de elevado risco, o medo              

originado pelo descontrole e insegurança limita o convívio social e é fonte importante de              

sofrimento. Essa limitação social é bastante prejudicial à saúde mental, tanto quanto os             

reais eventos ocorridos. Ainda, segundo documento da Associação Americana de Pediatria          

, em decorrência do estresse pós-traumático, aumentam também as chances de           
88

problemas cardíacos, diabetes e abuso de drogas.  

Verifica-se, portanto, presenciar eventos violentos de maneira frequente tende a          

gerar sofrimento psíquico por toda a vida. 

 

4.2.5 Impactos de perdas familiares no desenvolvimento infantil. 

Os casos de separação entre a criança e mãe ou pai, especialmente nos casos              

decorrentes da morte — mais comuns no Rio de Janeiro em decorrência das elevadas              

86 AVANCI, J. Q., ASSIS, S. G., OLIVEIRA, R. V. C. Sintomas depressivos na adolescência:               
estudo sobre fatores psicossociais em amostra de escolares de um município do Rio de              
Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 24 n.10, 2008, p. 2334-2346. 
87 ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, op cit.  
88 American Academy of Pediatrics. Adverse Childhood Experiences and the Lifelong           
Consequences of Trauma. Disponível em:     
https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences.pdf. Acesso em: 4.11. 2019.  

 

https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences.pdf.
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taxas de letalidade —, têm impactos na saúde , que se agravam em casos de              89

institucionalização de crianças . 90

Considera-se essencial para a saúde mental, especialmente do recém-nascido e da           

criança na primeira infância, a intimidade, o afeto e a relação constante com um adulto de                

referência, especialmente com a mãe. Inclusive, pesquisas relacionam condutas de risco de            

crianças com a privação ou relacionamento conturbado com a família nos primeiros anos de              

vida: 

“Estudos relacionam a existência de distúrbios psicológicos e problemas         
psiquiátricos na fase adulta com a experiência de separação, perda dos pais            
e/ou outros tipos de perda na infância. Os prejuízos causados por estas            
experiências podem levar a uma deterioração da capacidade de estabelecer          
e/ou manter vínculos afetivos” . 91

De acordo com as literaturas médica e psicológica, a perda da mãe impacta             

negativamente o desenvolvimento das crianças, tendo em vista a relevância do           

relacionamento com a mãe na socialização infantil: 

“Vivências emocionais desses tempos iniciais de vida serão determinantes         
do começo da organização das redes neuronais funcionais, essenciais na          
adequação e expressão dos comportamentos e ações futuras e no          
desenvolvimento da capacidade para pensar. Saliente-se também que o         
intercâmbio entre mãe e bebê determinará modificações neurobiológicas        
para ambos, especialmente para a criança, criando os alicerces para          
aquisições funcionais. Para adquirirem uma estrutura consistente, as        
conexões sinápticas dependerão da qualidade e, principalmente, da        
persistência da sucessão desses estímulos” .  92

Inevitável, portanto, a conclusão de que a convivência familiar é decisiva para o             

desenvolvimento infantil e que medidas que tendem a elevar os índices de orfandade ou              

89 Nesse sentido: “Alguns autores (Bowlby, 1988; Dolto, 1991; Nogueira, 2004; Pereira, 2003; Spitz,              
2000; Winnicott, 1999) são unânimes em afirmar que a separação da criança e do adolescente do                
convívio com a família, seguida de institucionalização, pode repercutir negativamente sobre seu            
desenvolvimento (...). Nos primeiros cinco anos e, sobretudo no primeiro ano de vida, as crianças são                
particularmente vulneráveis à separação de sua família e ambiente de origem”. (BRASIL. Secretaria             
de Direitos Humanos. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e               
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. BRASÍLIA, 2006, p. 31). 
90 Nesse sentido, estudo realizado com crianças institucionalizadas na Romênia desde os primeiros             
anos de vida demonstrou que estas apresentavam mais frequentemente problemas cognitivos e            
comportamentais durante a vida. (Childhood neglect erodes the brain. Disponível em:  
http://www.sciencemag.org/news/2015/01/childhood-neglect-erodes-brain. Acesso em: 18.11.2019). 
91 TINOCO, Valéria apud SILVA, Bruno César. A prisão domiciliar como a melhor forma de               
garantir os direitos dos filhos de mães presas no período da primeira infância. p. 280. In:                
Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Disponível em:         
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Avancos-do-Marco-Legal-da-Primeira-Infan
cia-1.pdf. Acesso em 19.11.2019. 
92 CYPEL, Saul (Org). Fundamentos do desenvolvimento infantil: da gestação aos três anos. São              
Paulo: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2011. Disponível em:         
http://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/Fundamentos_do_desenvolvimento%20infantil.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2018. 

 

http://www.sciencemag.org/news/2015/01/childhood-neglect-erodes-brain.
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Avancos-do-Marco-Legal-da-Primeira-Infancia-1.pdf.
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Avancos-do-Marco-Legal-da-Primeira-Infancia-1.pdf.
http://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/Fundamentos_do_desenvolvimento%20infantil.pdf.
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separação desnecessária entre pais e filhos representam violações aos direitos de crianças            

e adolescentes. 

 

4.3 Violações ao direito à convivência familiar. 

Para além da mortalidade de crianças e adolescentes, à medida em que o             

armamento da população amplia a mortalidade geral, como visto, inegável que terá como             

efeito a morte de pessoas que são mães e pais e, com isso, muitas crianças ficarão órfãs.  

Isso é ainda mais preocupante diante do fato de que, de acordo com o último Censo                

demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística , no ano de 2010,             
93

em todo o Brasil existiam 9.253.937 famílias monoparentais. Ou seja, não é pequeno o risco               

de que a morte de uma pessoa em ação policial, mesmo que não seja essa criança ou                 

adolescente, vai impactar a vida destes, com a perda de um ente querido, o qual, muitas                

vezes, é o único responsável por seu cuidado, pois tais não sem outra referência familiar               

ou parental. Essa situação representa grave violação ao direito à convivência familiar,            

garantido com absoluta prioridade no artigo 227 da Constituição Federal, o qual, nos termos              

do artigo 19 do ECA, corresponde ao direito de crianças e adolescentes serem criados e               

educados no seio de sua família natural e, excepcionalmente, em família substituta, em um              

ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. O ECA também estabelece que a             

mães e pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos .  

A família é essencial para o desenvolvimento infantil sadio . Em verdade, o direito à              
94

convivência familiar é uma garantia chave para o exercício de outros direitos, ou seja, só é                

possível assegurar os direitos de uma criança se for assegurado, também, os direitos da              

sua família, que exerce o papel de cuidado. O risco de perder a família em decorrência de                 

ações policiais e representa inaceitável violação aos direitos de crianças e adolescentes. 

Ressalta-se que a política de enfrentamento adotada pelo Estado do Rio de Janeiro             

também é responsável pela alta vitimização de policiais, dentro e fora de serviço, como              

veiculado na inicial. Em 2018, 89 policiais foram assassinados no Rio, número            

correspondente a 26% do total de mortes desses agentes de segurança no país. As taxas               

de exposição desses profissionais a situações de violência também são altíssimas: estudos            

apontam que um terço dos policiais já testemunhou algum colega ser baleado, que um              

93 IBGE, Censo Demográfico 2010. 
94 MACANA, Esmeralda Correa. O papel da família no desenvolvimento humano: o cuidado da primeira infância 
e a formação de habilidades cognitivas e socioemocionais. UFGRS, Tese de Doutorado, 2014.  
 WINNICOTT D. W. A família e o desenvolvimento individual. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 129-138. 
BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. BRASÍLIA, 2006. p. 30. 
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quinto viu companheiros perderem a vida e que cerca de 7% já foram baleados ou feridos                

ao menos uma vez. Apesar da grande vulnerabilidade psíquica gerada por rotina            

extremamente estressante, o policial fluminense possui pouca ou nenhuma assistência          

psicológica, o que aumenta as chances de seu envolvimento em acidentes ou em episódios              

de uso desproporcional da força. 

A participação constante em conflitos armados e o acompanhamento psicológico          

insuficiente contribuem para as elevadas taxas de transtornos mentais e de suicídios entre             

os agentes de segurança do Estado do Rio de Janeiro, restando evidente os policiais,              

muitas vezes pais e chefes de família são também grandes vítimas da nefasta política de               

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Ainda que estes não percam suas vidas, as situações extremas tendem a repercutir             

no ambiente doméstico e, consequentemente, prejudicar a convivência familiar sadia. Os           

estudos sobre estresse demonstram que, em diversas áreas de atuação profissional, tal            

fenômeno pode se tornar um grave problema e resultar em reações violentas. Profissões             

que lidam diretamente com a violência desencadeiam, muitas vezes, um desgaste físico e             

psicológico, o que acaba por gerar estresse . Nesse contexto, dado que estados            
95

emocionais afetam diretamente a habilidade dos profissionais e que identifica-se uma           

relação entre os sentimentos de raiva, estresse, ansiedade e agressividade, com certos            

acidentes e comportamentos de risco , a rotina estressante a que policiais são expostos             
96

tende a aumentar casos de acidentes e reações violentas, ambos com resultados            

potencialmente fatais, inclusive para eles mesmos e suas própria família. 

Não por acaso a responsabilidade pelos direitos de crianças e adolescentes é            

compartilhada: tais sujeitos precisam de cuidado. Assim, é fundamental cuidar de quem            

cuida, de mães e pais que, inegavelmente, são afetados negativamente pela violência, seja             

circulando em suas comunidades ou atuando como policiais, 

 

4.4 Violações ao direito à educação. 

95 BARCELLOS, J. A .P. As condições e organização de trabalho dos policias que executam policiamento 
ostensivo; um estudo de caso na Brigada Militar em Porto Alegre/RS. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, RS. 1999. 
96 Bartholomeu, D. (2008). Traços de personalidade e comportamentos de risco no trânsito: Um estudo 
correlacional. Psicoogia &. Argumento, 26(54), pp. 193-206. 
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Garantido constitucionalmente , o direito à educação está assegurado com absoluta          97

prioridade a crianças e adolescentes, e, de maneira específica, o ECA estabelece que             

criança e adolescente têm direito à educação, respeitando o direito de serem educados e              

cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante . O dever               98

estatal de garantia do direito à educação, portanto, vai além do oferecimento do ensino              

público gratuito e inclui a criação de um contexto educacional, tanto no âmbito público como               

no doméstico, seguro e livre de violências. 

O direito à educação, portanto, vem igualmente sendo infringido pelas ações           

desproporcionais e violentas da polícia do Rio de Janeiro, quando realizam operações em             

áreas escolares. 

Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro            

revelou que, até março de 2017, escolas tiveram que fechar as portas 65 vezes devido a                

tiroteios entre pessoas de facções rivais ou operações policiais. Pelo menos 12 mil alunos              

perderam aulas por causa dos fechamentos das unidades, sendo incluídas escolas, creches            

e Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) frequentados por crianças de seis meses a             

seis anos de idade . 99

A ONG Redes da Maré elaborou uma pesquisa que mostra os impactos na vida              100

dos moradores na Maré, no primeiro semestre de 2019, com o aumento da letalidade              

policial. Verificou-se que instituições de ensino da região ficaram dez dias sem aulas no              

primeiro semestre de 2019, em decorrência das operações. Dez também corresponde ao            

total de dias sem aulas de 2018. 

Em maio de 2017, o Movimento Todos Pela Educação divulgou a pesquisa            

‘Repensar o Ensino Médio’ , que expôs que, assim como no Rio de Janeiro, centenas de               101

97 Além da previsão constitucional do artigo 6º e do artigo 227, relevante o que traz o artigo 205 da                    
Constituição Federal, que atribui a Estado e família o dever de garantir a todos o direito a uma                  
educação que vise ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua               
qualificação para o trabalho. 
98 Conforme artigos 53, 22 e 18-A do ECA. 
99 A cada dia letivo, três escolas fecham por causa de tiroteios no Rio de Janeiro. EXTRA. 23                  
de março de 2017. Disponível em:      
https://extra.globo.com/casos-de-policia/a-cada-dia-letivo-tres-escolas-fecham-por-causa-de-tiroteios-
no-rio-de-janeiro-21050449.html. Acesso: 04 de novembro de 2019.  
100 REDES DA MARÉ. Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. 3ª Ed. 2018. Disponível em:                
https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/BoletimSegPublica2018.final.pdf. Acesso em:   
07.11.2019.  
101 Todas pela Educação. Repensar o Ensino Médio. Disponível em:          
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/131.pdf. Acesso em: 04 de novembro de       
2017.  

 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/a-cada-dia-letivo-tres-escolas-fecham-por-causa-de-tiroteios-no-rio-de-janeiro-21050449.html.
https://extra.globo.com/casos-de-policia/a-cada-dia-letivo-tres-escolas-fecham-por-causa-de-tiroteios-no-rio-de-janeiro-21050449.html.
https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/BoletimSegPublica2018.final.pdf.
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/131.pdf.
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colégios no país enfrentam o desafio de conviver com o impacto da violência. A análise da                

opinião de 1.551 entrevistados sobre o ensino técnico revelou que 85,2% dos jovens entre              

15 e 19 anos consideram a segurança como o atributo mais relevante em uma escola de                

ensino médio e 29,6% dos estudantes classificam a segurança como insatisfatória nas            

unidades de ensino.  

Outro estudo investigou os efeitos a longo prazo da exposição a violência na              102

comunidade e desempenho acadêmico com cerca de um mil estudantes do ensino médio             

nos Estados Unidos. Os efeitos da violência comunitária associam-se com baixos níveis de             

desempenho acadêmico ao longo do tempo e tendem a não ser amenizados pelo suporte              

parental, o que pode significar efeitos permanentes da violência comunitária sobre o            

desempenho acadêmico durante toda a vida. 

Durante o estudo “Tráfico de Drogas e Desempenho Escolar no Rio de Janeiro ”,             103

as pesquisadoras Joana Monteiro e Rudi Rocha observaram que o desempenho de alunos             

em favelas cariocas cai significativamente em anos em que os tiroteios são mais intensos.              

Portanto, a violência externa piora o aprendizado, especialmente em escolas dentro de            

favelas que são mais vulneráveis, o que leva os diretores a fecharem mais suas unidades. 

O estudo indica que os alunos de escolas com nove ou mais dias de conflitos               

durante o ano letivo tiveram desempenho duas vezes pior que os de escolas expostas à               

violência durante dois. Ainda, segundo a mesma pesquisa, em regiões com mais conflitos,             

os professores faltam 5,8% a mais e há mais chances de trocas de diretores com menos de                 

dois anos de cargo, o que também impacta a educação. 

Constata-se que determinadas operações policiais, realizadas no entorno de         

instituições escolares como creches, ensino fundamental ou médio, agravam ainda mais tal            

cenário, contribuindo para a disrupção do cotidiano escolar e o bem-estar de seus             

estudantes, como no caso de revistas ostensivas de estudantes e operações policiais em             

horário escolar, inclusive por meio do uso de bases de tiro em helicópteros.  

A propósito, em entrevista coletiva, o coronel do Comando Militar do Leste, Roberto             

Itamar, afirmou que uma das operações em que estudantes tiveram seus direitos            

102 ZINZOW, H. M. Witnessed Community and Parental Violence in Relation to Substance Use              
and Delinquency in a National Sample of Adolescents. J Trauma Stress, v. 22, n. 6, p. 525–533.                 
2009. 
103 MONTEIRO, J., ROCHA, J. Nota Técnica Tráfico de Drogas e Desempenho Escolar no Rio de                
Janeiro. Novembro de 2013. Disponível em:      
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11716/Trafico%20de%20drogas%20e%
20desempenho%20escolar.pdf. Acesso em: 04.11.2019. 

 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11716/Trafico%20de%20drogas%20e%20desempenho%20escolar.pdf.
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11716/Trafico%20de%20drogas%20e%20desempenho%20escolar.pdf.
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constitucionais violados, com revista de mochilas, foi feita sem um objetivo concreto ou             

fundadas suspeitas, apenas para mandar um “recado” a criminosos e “abaixar a bola deles”             

.  104

Inegável o impacto negativo ao direito à educação de crianças e adolescentes, que             

é, frequentemente, subjugado em nomes de outros interesses, em evidente violação ao            

preceito fundamental da absoluta prioridade da infância e adolescência. 

 

4.5 Violações ao direito ao lazer, ao brincar e à convivência comunitária. 

É inegável que as operações policiais não atingem apenas crianças, mas toda a             

população do local. Essas pessoas são pais e mães, avôs e avós, amigos, familiares e               

conhecidos de crianças e adolescentes. No âmbito da comunidade, a violação não se dá              

apenas pela morte de outros moradores e entes queridos, mas pela própria configuração do              

cotidiano a partir das ações da polícia, determinando horários e espaços de convivência.  

Em uma reportagem para BBC Brasil , moradores das comunidades Rocinha e           
105

Cidade de Deus se disseram traumatizadas por condutas de agentes de segurança e             

afirmaram que, assim como seus vizinhos, já estão mudando suas rotinas para se             

resguardar. Indicaram, ainda, que nem as residências, as creches e as escolas, espaços             

primordialmente voltados à educação, estão a salvo. De acordo com um dos moradores:  

"Eles entram e não olham onde estão atirando. Veem suspeita de alguma            
coisa e saem atirando. Aqui é uma comunidade com creche, com escola, as             
crianças estão de férias brincando na rua. Mas eles não querem saber, não.             
A coisa está pior. Depois da minha bebê, quantas outras crianças não se             
foram esse ano?". 

Dessa forma, a insegurança para o livre ir, vir e permanecer nas áreas comuns e               

públicas de uma comunidade impacta diretamente o convívio social de crianças e            

adolescentes, como também seu lazer e brincar.  

São comuns histórias como a do ajudante de pedreiro de 22 anos que, ao sair de                

casa para comprar uma água de coco para seu filho de três meses, a pedido da esposa,                 

acabou estirado no chão em frente à vendinha de fruta, na comunidade de Manguinhos,              

zona norte do Rio. O local onde ocorreu o fato é um ponto de encontro na comunidade, com                  

104 Militares revistaram mochilas de crianças sem presença de conselho tutelar. Disponível em:             
https://ponte.org/militares-revistaram-mochilas-de-criancas-sem-presenca-de-conselho-tutelar/. 
Acesso em: 6.12.2019.  
105 'Foi o pior ano da minha vida': Famílias de crianças mortas por balas perdidas no Rio                 
cobram Justiça. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42450222. Acesso em:       
18.11.2019. 

 

https://ponte.org/militares-revistaram-mochilas-de-criancas-sem-presenca-de-conselho-tutelar/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42450222
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uma quadra de jogos, um chuveirão em que crianças brincam nos dias quentes,             

lanchonetes e biroscas que abrem todas as noites e aos finais de semana . 106

No mesmo sentido é a história ocorrida no dia 20 de março de 2019, quando duas                

crianças de 8 e de 10 anos brincavam na quadra poliesportiva da comunidade do Borel, que                

fica no alto do morro, sob o olhar da mãe, que costurava e conversava com uma amiga, e                  

tiveram a brincadeira interrompida pelo barulho do helicóptero, que passou a rondar o local.              

Em seguida, a comunidade foi tomada por mais ou menos 45 minutos de tiros . 107

Toda criança e adolescente tem direito de brincar livre na natureza, nas ruas, nos              

parques e praças. Operações policiais devem, em qualquer lugar, inclusive nas favelas,            

levar em conta as pessoas que ali vivem, com absoluta prioridade para crianças e              

adolescentes. Uma política de segurança pública que se baseia em violência só aumenta o              

sofrimento e a insegurança, bem como limita a convivência familiar, o lazer e a liberdade de                

ir e vir, direitos expressamente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

4.6 Violação ao direito de participação e a importância de ouvir crianças e             
adolescentes.  

A percepção de crianças e adolescentes sobre como a violência atinge suas vidas e              

as vidas de suas famílias e comunidades revela um olhar único e sensível sobre o assunto.  

Fundamental compreender que a participação de crianças e adolescentes não é           

mero mecanismo de sensibilização dos tomadores de decisão. Trata-se de um direito,            

assegurado pelo ordenamento jurídico nacional, dado que a Constituição Federal, no artigo            

1º, estabelece a cidadania como um dos fundamentos da nação e, no artigo 227, assegura               

absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes. No mesmo sentido, o Estatuto             

da Criança e do Adolescente prevê que o direito à liberdade inclui a participação na vida                

comunitária e na vida política. 

Ademais, o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes            

afirma ser necessário “promover o protagonismo e a participação de crianças e            

adolescentes nos espaços de convivência e de construção da cidadania, inclusive nos            

processos de formulação, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas”. 

106 Snipers são investigados por suspeita de 'tiro ao alvo' contra moradores de favela no Rio.                
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47287102. Acesso em: 6.12.2019. 
107 “Caveirão voador” é usado como plataforma de tiro, dizem moradores. Disponível em:             
https://apublica.org/2019/04/caveirao-voador-e-usado-como-plataforma-de-tiro-dizem-moradores/. 
Acesso em: 6.12.2019. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47287102
https://apublica.org/2019/04/caveirao-voador-e-usado-como-plataforma-de-tiro-dizem-moradores/
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Nesse contexto, também, conforme prevê a Lei nº 13.431 de 2017, é fundamental             

aprimorar a defesa dos direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas            

envolvidas em casos de violência. A normativa estabelece um novo sistema tanto na seara              

“protetiva”, na perspectiva de minimizar os efeitos deletérios do ocorrido, quanto na            

“repressiva”, no sentido de responsabilizar, de forma rápida e efetiva, os agressores,            

proporcionando a “integração operacional” de todos os órgãos e agentes envolvidos, de            

modo a padronizar procedimentos, especializar equipamentos, qualificar profissionais e         

otimizar sua atuação, evitando a ocorrência da chamada “revitimização” e/ou da “violência            

institucional” .  
108

Da mesma maneira, em âmbito internacional, a Convenção sobre os Direitos da            

Criança, incorporada pelo Decreto nº 99.710, de 1990, em especial no artigo 12, estabelece              

o direito da criança e do adolescente de serem ouvidos e participar das decisões que lhes                

digam respeito de acordo com a sua idade e maturidade. 

Exemplo ilustrativo da importância da escuta de crianças e adolescentes pode ser            

vislumbrado em outra atuação judicial. Em 12 de agosto de 2019, a Defensoria Pública do               

Rio de Janeiro entregou, ao Tribunal de Justiça do Estado, 1.500 cartas de crianças e               

adolescentes moradoras da região do Complexo da Maré. As cartas, com desenhos e             

textos, buscaram responder à seguinte pergunta: O que você diria ao juiz se pudesse falar               

com ele? Algumas das respostas são: 

108 Guia Prático para Implementação da Política de Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas ou               
Testemunhas de Violência. Disponível em:     
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/LIVRO_ESCUTA_PROTEGIDA-1_1.pdf. Acesso em:   
6.12.2019. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
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A partir das cartas, é ainda mais evidente a gravidade da violência enfrentada pelas              

crianças em suas casas e comunidades e, principalmente, como as ações policiais afetam             

suas vidas nos mais diversos âmbitos: saúde, educação, lazer, bem como qualquer outra             

atividade do cotidiano naquela localidade.  
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Ainda, diante das violações sistemáticas vivenciadas na favela da Maré, crianças e            

adolescentes assumiram a posição de protagonismo e criaram diretrizes para orientar a            
109

atuação da polícia militar nas favelas. As orientações apresentadas evidenciam a           

necessidade de assegurar os direitos à vida, à saúde, à educação e ao lazer. 

 

A percepção de crianças e adolescentes sobre como a violência atinge suas vidas e              

as vidas de suas famílias e comunidades revela um olhar único e sensível sobre o assunto. 

109 Crianças da Maré fazem cartilha para orientar polícia a se comportar em operações. Disponível em:                
https://oglobo.globo.com/rio/criancas-da-mare-fazem-cartilha-para-orientar-policia-se-comportar-em-operacoes-2
3978040. Acesso em: 4.11.2019. 

 

https://oglobo.globo.com/rio/criancas-da-mare-fazem-cartilha-para-orientar-policia-se-comportar-em-operacoes-23978040
https://oglobo.globo.com/rio/criancas-da-mare-fazem-cartilha-para-orientar-policia-se-comportar-em-operacoes-23978040
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Outro exemplo significativo é o estudo que revela processo de escuta com crianças             

e adolescentes moradoras da favela de Santa Maria, no Rio de Janeiro . Os relatos              
110

apresentados apontam crianças exteriorizando opiniões sobre os problemas que as afetam,           

inclusive sobre a falta de segurança:  

“As crianças criticavam a maneira autoritária pela qual a polícia tratava os            

moradores da favela, invadindo suas casas, mexendo nas suas coisas sem           

autorização. Sobre isso, uma menina comentou que, na época da entrada da            

UPP, ’os policiais entraram nas casas e roubaram tudo’". 

Sobre a necessidade de uma escuta qualificada, Mariana Koury , especialista no           
111

assunto, afirma que:  

“Uma criança que participa, em qualquer nível, se sente pertencente àquele           

espaço, produzindo assim uma vivência que faz mais sentido para ela,           

desenvolvendo sua autonomia, autoestima e habilidades sociais. Partimos        

do entendimento de que as crianças já são cidadãs e não precisamos            

esperar um futuro para efetivar e garantir esse seu direito”. 

Ao reconhecer o papel de crianças e adolescentes na formulação de políticas,            

reconhece-se seu status de sujeitos de direitos e que, portanto, precisam ser escutados. O              

processo de escuta efetiva e implementação das demandas que surgem a partir delas             

possibilita a participação política dessa população no espaço público, garantido uma           

democracia inclusiva e participativa, que observe de maneira prioritária o melhor interesse            

da criança e do adolescente e a absoluta prioridade de seus direitos. 

Fundamental salientar que a condição de desenvolvimento e a vulnerabilidade de           

tais sujeitos não pode servir de argumento para excluí-los da tomada de decisão sobre              

políticas públicas e, especialmente, sobre seus futuros. Pelo contrário, tais condições           

reforçam a necessidade de fortalecimento de instâncias de participação popular e           

intensificação de processos de mobilização da sociedade civil. Portanto, é fundamental           

assegurar espaços de escuta e participação social que considerem as peculiaridades           

desses indivíduos e garantam condições para a superação da violência em suas vidas. 

De maneira específica, pugna-se aqui pela participação de crianças e adolescentes,           

por meio de escuta qualificada, quando da formulação de plano de redução da letalidade              

110 PEREZ, Beatriz Corsino; JARDIM, Marina Dantas. A participação de crianças nas políticas públicas:              
construção, prática e desafios. Pesqui. prát. psicossociais, São João del-Rei. v. 10, n. 1, p. 206-218, 06.                 
2015 . Disponível em    
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082015000100017&lng=pt&nrm=iso. 
Acesso em 28.10.2019. 
111 Participação infantil: opinar também é direito das crianças. Disponível em           
https://lunetas.com.br/participacao-infantil-opinar-tambem-e-direito-das-criancas/. Acesso em: 21.11.2019. 

 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082015000100017&lng=pt&nrm=iso
https://lunetas.com.br/participacao-infantil-opinar-tambem-e-direito-das-criancas/
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policial e de controle de violações de direitos humanos, nos termos do pedido veiculado na               

inicial. 

 

5. A letalidade policial como sintoma do menorismo e racismo estrutural na infância. 

Como demonstrado, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em peculiar           

estágio de desenvolvimento e, portanto, necessitam de olhar e proteção integrais e            

especiais em todos os âmbitos de suas vidas, com absoluta prioridade. Um dos deveres do               

Estado, por força do artigo 227 da Constituição Federal, é colocá-los a salvo de toda forma                

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

O ECA também é explícito no parágrafo único de seu terceiro artigo, ao afirmar que               

os direitos aplicam-se a toda criança e adolescente, sem discriminação de nascimento,            

situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição             

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região          

e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a               

comunidade em que vivem.  

A despeito disso, diante do narrado, determinados grupos de crianças e           

adolescentes são discriminados por sua raça, condição econômica e região de moradia em             

diversos âmbitos e, especialmente, em consequência da atuação policial no território           

fluminense. 

Assim, ao pensar as condições da infância e da adolescência, é necessário também             

pensar características adicionais que diminuem ou intensificam a situação de          

vulnerabilidade, como os indicadores de raça, gênero e classe social desde a infância.             

Políticas de segurança pública que não consideram tais fatores podem acarretar graves            

prejuízos à infância adolescência, evidenciando violação evidente à doutrina da proteção           

integral e a manutenção de uma abordagem menorista. 

 

5.1 Menorismo: superado nas leis e permanente nas práticas.  

No Brasil, crianças e adolescentes, ao longo da história brasileira, por muito tempo,             

recebiam o mesmo tratamento dispensado a adultos e eram encaminhados          

indiscriminadamente a presídios, o que os colocava em posição de intensa vulnerabilidade            

e lhes submetia a extrema violência. Não por acaso, eram frequentes os casos de violência               

física e sexual. Até chegarmos no atual sistema socioeducativo, o Brasil já passou por              

 



48 
 

diversos cenários que comprovaram que prender crianças e adolescentes com adultos é            

uma ação ineficaz.  

Em 1922, uma reforma do Código Penal elevou a maioridade de 9 para 14 anos;               

posteriormente com o Código de Menores de 1927 chegou-se aos 18 anos e a prisão de                

crianças e adolescentes ficou proibida no país justamente por ficar comprovado que a             

apreensão em presídios de adultos, além de não diminuir a violência social, impõe graves              

riscos e danos para crianças e adolescentes. 

Vale ressaltar que o Código de Menores era baseado na doutrina da situação             

irregular, que consistia em considerar crianças e adolescentes como merecedores da           

atenção estatal apenas quando se encontrassem em situação caracterizada como          

"irregular"; que contemplava especialmente os casos de situação de rua e de cometimento             

de ato equivalente a crime.  

A legislação tinha um viés higienista e punitivista, de modo que funcionava para a              

repressão de determinados grupos sociais: 

“O foco desse sistema assistencial, assim como o do repressivo          
sempre foi voltado para os mesmos grupos sociais, aqueles das          
classes sociais baixas e não brancas. [...]. Por isso, a importância da            
compreensão da categoria menor em sua especificidade: ela não         
teve o papel de designar todas as crianças menores de idade, mas            
apenas aquelas que eram o foco do controle estatal” .  112

Nesse mesmo sentido, Irene Rizzini, em reflexão histórica com base em ideias e             

práticas sobre a assistência à infância no Brasil na passagem do século XIX para o XX,                

aponta que: 

“Observa-se que a infância pobre, caracterizada como abandonada        
e delinquente, foi nitidamente criminalizada neste período. O termo         
menor foi sendo popularizado e incorporado na linguagem comum,         
para além do círculo jurídico. Não foram encontrados discursos         
contrários a essa tendência ou mesmo qualquer tipo de         
questionamento a respeito, donde se conclui que a intervenção         
jurídica era, de um modo geral, muito bem vinda como possível           
chave para resolver os problemas que a instabilidade do momento          
impunham” .  113

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, passou se a adotar a doutrina da               

proteção integral, a qual tem como um do mais simbólicos exemplos de transição entre              

doutrinas, o atendimento a crianças e adolescentes em conflito com a lei por meio de ações                

socioeducativas. A existência de um sistema socioeducativo se alinha plenamente à regra            

112 BUDÓ, Marília de Nardin. Vulnerabilidade, exclusão, seletividade: o menorismo vivo nas decisões do 
STJ sobre o ato infracional. p. 5. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=faf02b2358de8933. Acesso em 15.12.2019. 
113 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de Crianças no Brasil: Percurso Histórico e Desafios 
do Presente. São Paulo, 2004. 

 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=faf02b2358de8933.
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da absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes. É também uma vitória             

histórica da sociedade brasileira, alinhada às normativas internacionais, uma vez que           

estabelece o equilíbrio entre os atributos pedagógico-social e responsabilizador das          

medidas socioeducativas, que são aplicadas quando configurada a responsabilidade pelo          

ato infracional, após o devido processo legal. 

Embora superado no campo normativo, o menorismo permanece presente em          

discursos e práticas, com seu viés fortemente punitivista, higienista e racista. 

Não por acaso, o padrão violento da atuação policial enfoca preferencialmente os            

jovens negros: conforme indicado por estudo , a vitimização de jovens pela polícia é 10,5              114

vezes maior que a de não jovens. Informa ainda que os jovens negros são mortos em                

maiores proporções principalmente nas faixas etárias mais jovens. Na faixa entre 15 e 17              

anos há um predomínio muito significativo da morte de negros por intervenção policial. 

A Diretora Executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e socióloga           

socióloga Samira Bueno publicou o estudo “Trabalho sujo ou missão de vida? Persistência,             

reprodução e legitimidade da letalidade na ação da PMESP" e afirma que “a interação da               115

polícia com o adolescente é mais violenta. Existe a ideia de que essa letalidade pode               

funcionar como uma política preventiva. De que, se você poupar o lobo hoje, vai condenar a                

ovelha amanhã”. Essa lógica do estudo emergiu em entrevistas realizadas com 16 ex-PMs,             

na capital, sendo que a maioria dos que estavam presos ali cumpria pena por homicídio e                

75% haviam integrado grupamentos tidos como de “elite”. Nas conversas, segundo a            

pesquisadora, ficou evidente que a morte fazia parte do cotidiano deles, bem como a ideia               

de que as ações letais seriam depurativas, justas e desejadas: 

“O que está em jogo não é matar bandido, ainda que boa parte da              
população defenda isso, e sim um mandato que tem sido dado aos            
policiais para que matem quem eles pensam que é bandido, mesmo           
que o indivíduo não esteja cometendo ato ilícito nem represente          
ameaça”. 

No Brasil, segundo Gaspari , o uso da força pelas corporações policiais ainda é             116

uma herança do período da ditadura civil-militar, quando a concepção de segurança            

nacional estava ancorada em dois grandes temas: o primeiro era que, para a segurança da               

nação, tudo poderia ser feito e o segundo era que, em caso de perigo iminente, os militares                 

114 SINHORETTO, Jacqueline; SCHLITTLER, Maria Carolina; SILVESTRE, Giane. Juventude e violência 
policial no Município de São Paulo. São Paulo v. 10, n. 1. 2016. 
115 NUNES, Samira Bueno. TRABALHO SUJO OU MISSÃO DE VIDA? Persistência, reprodução e 
legitimidade da letalidade na ação da PMESP. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/policia-mata-mais-homens-negros-e-jovens-no-estado-de-sao-p
aulo.shtml. Acesso em: 11.12.2019. 
116 GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras. 2002. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/policia-mata-mais-homens-negros-e-jovens-no-estado-de-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/policia-mata-mais-homens-negros-e-jovens-no-estado-de-sao-paulo.shtml
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poderiam intervir e assim salvaguardar a pátria. Sendo assim, falar em violência policial             

significa necessariamente discutir direitos humanos, democracia e autoritarismo.  

Ademais, o tratamento violento e letal da polícia aos adolescentes está, também,            

relacionado ao menorismo. Mais uma vez, não por mera coincidência, como demonstram os             

dados acima relacionados, a letalidade e a violência policiais recaem, especialmente, sobre            

grupos vulnerabilizados: adolescentes negros, pobres e periféricos. 

 

5.2 Racismo estrutural: vidas negras ceifadas desde a infância. 

As vítimas de homicídio no Brasil têm cor, classe social e endereço certo.             

Assassinatos atingem especialmente negros, moradores das periferias e áreas         

metropolitanas dos centros urbanos. Em termos simples é possível conceituar o racismo da             

seguinte maneira: 

“O racismo engloba as ideologias racistas, as atitudes fundadas nos          
preconceitos raciais, os comportamentos discriminatórios, as disposições       
estruturais e as práticas institucionalizadas que provocam a desigualdade         
racial, assim como a falsa ideia de que as relações discriminatórias entre            
grupos são moral e cientificamente justificáveis; manifesta-se por meio de          
disposições legislativas ou regulamentárias e práticas discriminatórias,       
assim como por meio de crenças e atos antissociais; cria obstáculos ao            
desenvolvimento de suas vítimas” . 117

Ainda, Silvio de Almeida aponta em seu livro, “O que é racismo estrutural?” que o               118

racismo estrutural pode ser definido a partir do entendimento segundo o qual a sociedade              

na qual vivemos tem o racismo como regra, e não como exceção. Assim, a ordem               

econômica, política e social se organiza a partir de tal premissa - em conjunto com outras                

diversas relações entre grupos minoritários — e possui reflexos nas diversas instituições            

sociais. É possível entender que as políticas públicas - serviços de saúde, saneamento,             

planejamento urbano e educação — vão produzir essas regras de discriminação presentes            

na sociedade. Segundo o autor, para que isso não ocorra, é necessário que governos,              

empresas e escolas, assim como todas as outras instituições - especialmente as forças de              

segurança pública -, tratem do assunto de forma ativa, impedindo a propagação das normas              

que regem o cotidiano se reproduzam no interior daquelas. 

A tese de que o racismo é um regra na sociedade se comprova com os dados                

referentes às políticas públicas.  

117 ONU. Declaração sobre raça e os preconceitos raciais. Disponível em:           
https://www.oas.org/dil/port/1978%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20Ra%C3%A7a%20e
%20Preconceitos%20Raciais.pdf. 
118 DE ALMEIDA, Silvio Luiz. O que é racismo estrutural?. Belo Horizonte: Letramento, 2018. 

 



51 
 

As comunidades mais vulneráveis do país são ocupadas, majoritariamente, por          

pessoas negras, de baixa renda, com condições precárias de trabalho e baixos níveis de              

acesso a direitos básicos como educação, saúde e saneamento . Esse perfil não é             119

diferente nas favelas do Rio de Janeiro mais atingidas pela letalidade policial . 120

Desta forma, o estigma que sustenta a política de segurança pública do Rio de              

Janeiro, baseado na discriminação e na produção no imaginário social de que todas as              

pessoas residentes de favelas são criminosas ou, por qualquer outra razão, devem ser             

privadas de seus direitos fundamentais, é de natureza racista e discriminatória.  

Considerando tal perspectiva, políticas de segurança pública precisam, além de não           

serem racistas, serem antirracistas. Isto é, além de não visar o tratamento discriminatório             

direto de crianças e adolescentes negros que são as maiores vítimas de assassinatos e              

violências policiais , é necessário que seja pensada sob uma perspectiva de afetividade e             121

sensibilidade, ampliando direitos em vez de violá-los . 
122

Ao naturalizar imaginários, o racismo estabelece perfis estereotipados de          

criminosos, criando processos discriminatórios por parte de todo o sistema de justiça,            

inclusive o penal e o de segurança pública, conforme aponta Aparecida Conceição.            

Segundo a pesquisadora, o sistema criminal brasileiro foi influenciado por um modelo             

judicial positivista, “que institui o crime como uma doença e que tem a pretensão de               

conseguir prever o perfil do criminoso por seus traços físicos e raciais. Este tipo de               

abordagem penal foi recebido como teoria no Brasil num período concomitante ao do fim da               

escravidão, no final do século 19, e está carregada de preconceitos” . 123

A história da escravização é frequentemente discutida e ensinada como uma parte            

pequena e distante da formação do Brasil. A realidade que esses números evidenciam é              

119 Mais de 11 milhões de brasileiros vivem em favelas. Disponível em:            
https://veja.abril.com.br/brasil/mais-de-11-milhoes-de-brasileiros-vivem-em-favelas/. Acesso em:   
3.12.2019. 
120 Com 2 milhões de moradores, favelas do Rio seriam 7ª maior cidade do país. Disponível em:                 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/com-2-milhoes-de-moradores-favelas-do-rio-seriam
-7-maior-cidade-do-pais.html. Acesso em: 3.12.2019. 
121 75% das vítimas de homicídio no País são negras, aponta Atlas da Violência. Disponível em:                
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-negras-aponta-at
las-da-violencia,70002856665. Acesso: 3.12.2019. 
122 Em políticas públicas “não basta não ser racista, é necessário ser antirracista”. Disponível              
em: 
http://www.justificando.com/2019/05/24/em-politicas-publicas-nao-basta-nao-ser-racista-e-necessario
-ser-antirracista/. Acesso em: 27.11.2019. 
123 Discriminação está por todo sistema criminal, afirma estudo. Disponível em:           
https://negrobelchior.cartacapital.com.br/discriminacao-esta-por-todo-sistema-criminal-afirma-estudo/. 
Acesso em: 6.12.2019. 

 

https://veja.abril.com.br/brasil/mais-de-11-milhoes-de-brasileiros-vivem-em-favelas/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/com-2-milhoes-de-moradores-favelas-do-rio-seriam-7-maior-cidade-do-pais.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/com-2-milhoes-de-moradores-favelas-do-rio-seriam-7-maior-cidade-do-pais.html
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-negras-aponta-atlas-da-violencia,70002856665
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-negras-aponta-atlas-da-violencia,70002856665
http://www.justificando.com/2019/05/24/em-politicas-publicas-nao-basta-nao-ser-racista-e-necessario-ser-antirracista/
http://www.justificando.com/2019/05/24/em-politicas-publicas-nao-basta-nao-ser-racista-e-necessario-ser-antirracista/
https://negrobelchior.cartacapital.com.br/discriminacao-esta-por-todo-sistema-criminal-afirma-estudo/
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outra: a desigualdade racial dos homicídios evidencia que a cor da pele ainda é um               

importante fator de risco em todo o país. Em uma análise mais profunda é possível afirmar                

que o Brasil vive o extermínio da população negra, uma combinação perversa de             

vulnerabilidade social e racismo que persegue, mata e interrompe o desenvolvimento de            

crianças e adolescentes negras e negros. 

Esse padrão influencia signitivamente a atuação da polícia e as decisões de juízes             

sobre quais infratores podem ou não usufruir do direito a penas alternativas. Exemplo disso              

é a naturalização da violência contra pessoas negras por órgãos oficiais de Segurança             

Pública em contraposição às abordagens policiais em bairros nobres . 124

O racismo estruturante e estrutural da sociedade brasileira se expressa não só nas             

estatísticas do sistema de justiça, mas em todas as áreas. Alguns indicadores do racismo              

institucional, segundo o Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional, do Instituto           

Geledés, indicam que 40,9% das mulheres pretas e pardas acima de 40 anos de idade               

jamais haviam realizado mamografia em suas vidas, frente a 26,4% das brancas; a taxa de               

mortalidade materna entre as mulheres negras, em 2007, era 65,1% superior à das             

mulheres brancas; a distorção idade-série no ensino fundamental atingia a 22,7% da            

população negra, contra 12,4% da população branca; e o número de homicídios de brancos              

caiu 25,5% entre 2002 e 2010, e os homicídios de negros aumentaram 29,8% no mesmo               

período . Inaceitável, portanto, que uma política pública de segurança reproduza e, em            125

verdade, agrave os efeitos do racismo desde a tenra infância.  

É antiético — e inconstitucional — olhar para o cenário de violência no Brasil e para                

possíveis soluções sem levar em conta o recorte étnico-racial como um fator determinante             

para às dificuldades que crianças e adolescentes irão encontrar ao longo de suas vidas.              

Dessa forma, uma política de segurança pública, pensada em termos gerais, não pode se              

propor a ser universal, isto é, a compreender da mesma forma os diversos indivíduos que               

atingirá, como crianças, adolescentes e adultos, homens e mulheres, ricos e pobres,            

brancos e negros. Dado que algumas pessoas, em razão de sua idade, raça, gênero e raça                

social estarão mais vulneráveis, é fundamental contemplar mecanismos capazes de superar           

124 Ao defender ‘abordagem diferenciada’, Rota assume racismo institucional. Disponível:          
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/08/ao-defender-defende-abordagem-diferenciada-
rota-assume-racismo-institucional/. Acesso em 6.12.2019. 
125 Por que na mesma abordagem policial, homens brancos são liberados e negros             
revistados?. Disponível em:   
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/por-que-na-mesma-abordagem-policial-homens-branco
s-sao-liberados-e-negros-revistados/. Acesso em: 6.12.2019. 

 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/08/ao-defender-defende-abordagem-diferenciada-rota-assume-racismo-institucional/
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a discriminação e promover a igualdade, desde a mais tenra infância, inclusive nas políticas              

de segurança pública. 

 

6. Violações a diplomas internacionais. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto              

nº 99.710 de 1990, em seu artigo 19, estabelece que os Estados Partes adotarão todas as                

medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a          

criança contra todas as formas de violência. Inclusive, o Comitê sobre os Direitos da              

Criança da Organização das Nações Unidas (ONU) , por meio de um comentário geral ,             
126 127

reconheceu que crianças que vivem em comunidades em que há presença de armamentos             

estão em situação de vulnerabilidade e manifestou preocupação com a violência contra            

crianças perpetrada por grupos armados.  

Ainda, a Convenção sobre os Direitos da Criança , em seu artigo 4º, estabelece             
128

que os Estados Partes adotarão todas as medidas com vistas à implementação dos direitos              

da criança reconhecidos na Convenção e adotarão tais medidas utilizando ao máximo os             
129

recursos disponíveis.  

Assim, como explicitado na inicial, a escassez de recursos não pode ser invocada             

como argumento para denegação dos direitos mais básicos, especialmente de crianças e            

adolescentes, que tem sua vida e demais direitos fundamentais interrompidos - quando não             

ceifados - pela política inconstitucional de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 

O mesmo Comitê, em Comentário Geral sobre o papel do orçamento público na             

realização dos direitos da criança , tem como ponto de partida que os Estados Partes              
130

126 Composto por 18 peritos independentes em mandatos de quatro anos, o Comitê realiza sessões de 
perguntas e respostas com as respectivas delegações governamentais, diagnosticando a situação das crianças 
de cada país. O Comitê é responsável pelo monitoramento, que ocorre por meio de exame de relatórios 
periódicos encaminhados pelos Estados-partes – os quais devem esclarecer as medidas adotadas em 
cumprimento à Convenção. Por meio de comentários gerais, unifica o entendimento internacional sobre os 
direitos da criança e solidifica parâmetros mínimos de proteção a serem seguidos pelos Estados. 
127 Conforme Comentário Geral nº 13 de 2011, sobre “The right of the child to freedom from all forms of violence” 
(CRC/C/GC/13). 
128 Composto por 18 peritos independentes em mandatos de quatro anos, o Comitê realiza sessões de                
perguntas e respostas com as respectivas delegações governamentais, diagnosticando a situação das crianças             
de cada país. O Comitê é responsável pelo monitoramento, que ocorre por meio de exame de relatórios                
periódicos encaminhados pelos Estados-partes – os quais devem esclarecer as medidas adotadas em             
cumprimento à Convenção.  
129 Pela legislação brasileira, é considerada criança a pessoa com idade inferior a 12 anos de idade, e                  
adolescente aquela com idade entre 12 e 18 anos, conforme artigo 2º da Lei 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança                    
e do Adolescente). Destaque-se que, no direito internacional, é considerada criança toda pessoa com até 18                
anos de idade, por força da Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário e incorporou                    
ao seu ordenamento jurídico por meio do Decreto 99.710 de 1990.  
130 Nesse sentido: “The words “shall undertake” mean that States parties have no discretion as to whether or not                   
to satisfy their obligation to undertake the appropriate legislative, administrative and other measures necessary to               
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devem adotar todas as medidas possíveis para mobilizar, alocar e gastar recursos            

financeiros suficientes em prol da infância, de modo que devem adotar medidas ao limite              

máximo dos seus recursos. Isso inclui que: 

“Seja mobilizado, alocado e empregado de forma efetiva recursos públicos          
suficientes para a plena implementação da legislação, das políticas, e dos           
programas e orçamentos aprovados; seja planejado, aprovado, aplicado e         
justificado sistematicamente os orçamentos para os níveis nacional e         
subnacional do Estado, de forma a garantir a efetividade dos direitos das            
crianças ”. 131

Afirma ainda que privilegiar os direitos da criança no orçamento público não é uma              

escolha política e, sim, um dever: 

“Os Estados Partes não terão poder de decidir quanto a cumprir ou não a              
obrigação de adotar as medidas legislativas, administrativas e de outra          
natureza, necessárias para atender os direitos da criança, assim como as           
medidas relacionadas aos orçamentos públicos. Deste modo, todos os         
poderes, níveis e estruturas de governo que intervêm na elaboração de           
orçamentos públicos devem exercer suas funções de maneira coerente com          
os princípios gerais da Convenção”  (grifos da transcrição). 132

Esse dever deve ser observado, inclusive, em contextos de crises econômicas,           

como é a situação vivenciada pelo Rio de Janeiro, de modo que os Estados: 

“Não devem adotar medidas deliberadas e retrógradas em relação aos          
direitos econômicos, sociais e culturais. Os Estados Partes não devem          
permitir que o nível existente de aproveitamento dos direitos das crianças           
se deteriore. Em tempos de crise econômica, medidas regressivas só          
podem ser consideradas após a avaliação de todas as outras opções e            
garantir que as crianças, especialmente aquelas em situações de         
vulnerabilidade, sejam as últimas a serem afetadas” (grifos da transcrição)         

. 133

Por fim, o documento conclui que, para que haja a incorporação efetiva dos direitos              

da criança nos orçamentos públicos, é preciso que infância seja considerada em todas as              

etapas do processo orçamentário público – no planejamento, na aprovação, na execução e             

no acompanhamento.  

realize children’s rights, which includes measures related to public budgets. Hence, all government branches,              
levels and structures that play a role in devising public budgets shall exercise their functions in a way that is                    
consistent with the general principles of the Convention and the budget principles set out in sections III and IV                   
below. States parties should also create an enabling environment to allow the legislature, judiciary and supreme                
audit institutions to do the same. States parties should enable budget decision makers at all levels of the                  
executive and the legislative to access the necessary information, data and resources, and build capacity to                
realize the rights of the child” [Comentário Geral nº 19 do Comitê dos Direitos da Criança sobre o papel do                    
orçamento público na realização dos direitos da criança (CRC/C/GC/19)] (grifos da transcrição). 
131 Comitê sobre os direitos da criança: convenção sobre os direitos da criança/Rede Marista de               
Solidariedade; tradução: AlphaÔmega. Curitiba: PUCPress, 2018. Disponível em:        
http://www.centrodedefesa.org.br/wp-content/uploads/sites/13/2018/07/traducao-comentario-geral_19_versao-di
gital.pdf. Acesso em: 26.05.2020. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
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Políticas de segurança pública que trazem em seu bojo a discriminação racial violam             

não só a garantia constitucional de igualdade, como também compromissos internacionais,           

como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação             

Racial, incorporada nacionalmente pelo Decreto nº 65.810 de 1969. O documento dispõe            

que todos os Estados signatários se comprometem a tomar medidas imediatas e eficazes             

contra preconceitos que levem à discriminação racial principalmente no campo do ensino,            

educação, cultura, e informação, promovendo a tolerância e a solidariedade entre os            

diferentes grupos raciais. 

Relevante também salientar que o Brasil se comprometeu com a Agenda 2030            
134

que estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e prevê, em sua meta             

16.2 o fim de todas as formas de violência contra crianças, além de trazer previsões               

específicas sobre a promoção da igualdade e o fim de discriminações.  

Ademais, o país é membro da Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças              

e Adolescentes , a qual, desde abril de 2018, integra na condição de país pioneiro –               
135

pathfinding country, na nomenclatura internacional . Referida iniciativa fixa ações com          
136

base em um pacote de estratégias, intitulado “Inspire” , com medidas em prol da             
137

erradicação da violência contra crianças e adolescentes, o qual se baseia em sete eixos: (i)               

Implementação e vigilância do cumprimento das leis; (ii) Incremento de renda e            

fortalecimento econômico; (iii) Normas e valores; (iv) Segurança do ambiente; (v) Apoio a             

pais, mães e cuidadores; (vi) Resposta de serviços de atenção e apoio; e (vii) Educação e                

habilidades para a vida. Segundo o referido pacote de medidas “Inspire”, os objetivos da              

estratégia de implementação e vigilância para o cumprimento das leis são, dentre outros, a              

prevenção de comportamentos violentos e a limitação do acesso a armas de fogo e outras               

armas, o que é relevante dado que leis e políticas podem reduzir os principais fatores de                

risco associados à violência contra crianças .  
138

134 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda global para a erradicação da pobreza, 
promoção da equidade, da justiça e da paz, prevenindo os efeitos nocivos das mudanças climáticas. A 
Resolução ONU A/70/1 - Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi 
adotada em setembro de 2015, por unanimidade da Assembleia Geral das Nações Unidas, detalhando 17 
objetivos e 169 metas a serem cumpridas até 2030.  
135 Trata-se de uma iniciativa que visa erradicar a violência contra crianças e adolescentes e, em especial, o 
cumprimento dos objetivos e respectivas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
abordam a erradicação dessa violência, a saber: 16.2, “acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas 
de violência e tortura contra crianças”; e 16.1, “reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas 
de mortalidade relacionada em todos os lugares”, além também das metas 5.2, 5.3, 8.7, 4.7, 4.a, 16.1, 11.2, 
11.7, 16.3, 16.9 e 16.a. 
136 Disponível em: http://www.end-violence.org/pathfinding. Acesso em 21.6.2019. 
137 Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207717/9789241565356-por.pdf. Acesso em 
21.6.2019. 
138 Preventing youth violence: an overview of the evidence. Geneva: World Health Organization; 2015. 
Xuan Z, Hemenway D. State gun law environment and youth gun carrying in the United States.  
JAMA Pediatratrics. 2015;169(11):1024-31. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.2116. 
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Como visto, o direito internacional reconhece a tutela de crianças, sua peculiar            

condição de desenvolvimento e a necessidade de proteção especial deste público. Nesse            

sentido, são adotadas uma série recomendações, orientações e deliberações por órgãos           

internacionais que definem e defendem a proteção desses sujeitos em situações de conflito             

armado, bem como de que maneira deve se dar a atuação de forças policiais, sendo alguns                

exemplos apresentados abaixo.  

Segundo os Parâmetros da ONU de Direitos Humanos para a Polícia , a atuação             
139

de forças policiais em situações de conflito armado: (i) não deve ser utilizada para fins de                

combate; (ii) os direitos humanos devem ser respeitados em todas as circunstâncias do             

processo; (iii) assassinato, tortura, punição corporal, ofensa contra a dignidade, punição           

coletiva e execução sem julgamento prévio são proibidos em qualquer circunstância; e (iv)             

quando incorporadas às forças militares, a força policial deve combater apenas inimigos e             

atacar apenas alvos militares; e elas têm o dever de proteger e cuidar dos feridos.  

Também se estabelece que crianças gozam de todas as garantias previstas também            

para adultos, mas é necessário especificar normas para o tratamento delas, reconhecendo            

suas características de vulnerabilidade. Assim, o documento reconhece que crianças devem           

ser tratadas de maneira que promova seu senso de dignidade e importância, que facilite sua               

integração à sociedade, que considere o seu melhor interesse e especificidades. Além            

disso, obsta que qualquer agente de força policial submeta crianças ou adolescentes à             

tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

Ainda, segundo os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo” da               

ONU , normativa da qual o Brasil é signatário, estabelece padrões e limites para o uso de                
140

armas de fogo por agentes da lei. Dentre as previsões indicadas, constam: a necessidade              

de governos e entidades aperfeiçoarem o uso de armas incapacitantes não-letais, evitando            

meios que possam levar à morte ou causar ferimentos; em caso de uso inevitável de armas                

de fogo, os agentes responsáveis pela aplicação da lei deverão pautar-se pela moderação             

para minimizar danos e ferimentos e preservar a vida humana, devendo também assegurar             

que indivíduos feridos ou afetados recebam cuidados médicos o mais rápido possível e             

garantir que os familiares de pessoas feridas ou afetadas sejam notificados com brevidade. 

139 UNITED NATIONS HUMANS RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. Human Rights Standards             
and Practice for the Police. Disponível em:       
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3en.pdf. Acesso em: 4.11.19. 
140 Princípios Básicos Sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela                
Aplicação da Lei, 7 de setembro de 1990. Disponível         
em:http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/segurancapublica/principios_basicos_arm
a_fogo_funcionarios_1990.pdf. Acesso em: 8.11.2019 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3en.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/segurancapublica/principios_basicos_arma_fogo_funcionarios_1990.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/segurancapublica/principios_basicos_arma_fogo_funcionarios_1990.pdf
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Relevante ainda o Guia de Direitos Humanos das Nações Unidas Sobre o Uso de              

Armamento Menos Letal na Aplicação da Lei , no qual reitera diretrizes essenciais no que              141

diz respeito ao uso da força pelos Estados-membros. 

Logo no início do guia, são apresentados os princípios relacionados ao uso da força:              

legalidade, precaução, necessidade, não discriminação e proporcionalidade. Sobre o         

primeiro deles, afirma o manual que “O uso da força só pode ser justificado quando usado                

com o objetivo de atingir um objetivo de aplicação legítimo da lei”. Ou seja, deve haver uma                 

finalidade prevista em lei que justifique o uso da força pela autoridade pública. 

No entanto, esse princípio não deve ser analisado de forma isolada, mas em             

conjunto com os outros quatro. Nesse sentido, sobre precaução, o manual afirma que: “As              

operações de aplicação da lei devem ser planejadas e conduzidas tomando todas as             

precauções necessárias para evitar ou pelo menos minimizar o risco de recorrer à força por               

agentes da lei e membros do público, além de minimizar a gravidade de qualquer dano que                

possa ser causado”.  

O guia prevê expressamente, ainda, a importância da aplicação do princípio da            

precaução em relação a pessoas particularmente vulneráveis, como crianças: 

“As políticas, instruções e operações de aplicação da lei devem          
considerar especialmente as pessoas particularmente vulneráveis às       
conseqüências nocivas do uso da força em geral, bem como aos efeitos            
de armas menos letais específicas, como crianças, mulheres grávidas,         
idosos, pessoas com deficiência , pessoas com problemas de saúde          
mental e pessoas sob a influência de drogas ou álcool”. (grifos da            
transcrição) 

Além disso, prevê o manual a aplicação do princípio da necessidade: “No            

cumprimento de suas obrigações, os agentes da lei podem usar a força somente quando              

estritamente necessário e somente na extensão exigida para o desempenho de suas            

obrigações. ” Em outras palavras, a necessidade exige que nenhuma alternativa razoável,           142

além de recorrer ao uso da força, pareça disponível naquele momento. 

No tocante ao princípio da não discriminação, trata-se da obrigação de que, no             

desempenho de suas funções, os responsáveis pela aplicação da lei não devem discriminar             

nenhuma pessoa com base em raça, etnia, cor, sexo, orientação sexual, idioma, religião,             

opinião política, origem nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento, ou outros           

141 Disponível em: 
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Guidance%20on%20Less%20
Lethal%20Weapons.pdf. Acesso em: 18 fev 2020. 
142 
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Guidance%20on%20Less%20Lethal%
20Weapons.pdf.. P. 4. 

 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Guidance%20on%20Less%20Lethal%20Weapons.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Guidance%20on%20Less%20Lethal%20Weapons.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Guidance%20on%20Less%20Lethal%20Weapons.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Guidance%20on%20Less%20Lethal%20Weapons.pdf
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critérios semelhantes. 

Ademais, o princípio da proporcionalidade prevê que em nenhum caso deve ser            

usada força excessiva em relação ao objetivo legítimo a ser alcançado.  

Por fim, o documento traz outra importante medida que deve ser adotada pelos             

países: a responsabilização. De acordo com a lei internacional de direitos humanos e os              

princípios internacionais sobre o uso da força, os Estados são obrigados a garantir que os               

responsáveis pela aplicação da lei sejam responsabilizados por suas ações. 

Ao analisar referidos princípios, observa-se que a atuação policial brasileira não se            

encontra em concordância com os padrões internacionais, principalmente em relação aos           

princípios da precaução, necessidade e proporcionalidade.  

Por fim, como destacado na inicial, registre-se que o Estado brasileiro foi condenado             

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, não apenas             

pela violação às regras mínimas de uso da força, mas também por não prever protocolos               

para o uso da força, seja para atestar a necessidade do emprego, seja para fiscalizá-lo. 

Todas essas diretrizes, criadas a partir da legislação internacional de direitos           

humanos, foram construídas com o objetivo de que a utilização da força não seja excessiva               

e não resulte na violação de direitos fundamentais.  

É imperativa a construção de uma política de segurança pública sensível, acessível e             

amigável a crianças e adolescentes, para que seja possível uma atuação que preserve e              

garanta os direitos desta parcela da população com prioridade absoluta, bem como que seja              

considerada sua participação, em alinhamento às normativas nacionais e internacionais. 

 

7. Conclusão e pedidos.  

Pelo exposto, diante da relevância da matéria, da repercussão social da controvérsia            

e da representatividade adequada, estão preenchidos os requisitos legais para a admissão            

como amicus curiae, instrumento importante de democratização e pluralização do debate           

constitucional, motivo pelo qual requer-se, respeitosamente, a admissão do Instituto Alana           
no presente pleito, na qualidade de amicus curiae, franqueando-se o exercício das            

faculdades inerentes a essa função, entre as quais a futura apresentação de memoriais, a              

sustentação oral dos argumentos em Plenário e a participação em eventuais audiências            

sobre o tema abordado na presente demanda. Em caso de eventual negativa, solicita-se             

seja mantida a peça nos autos e facultada a entrega de memoriais. 
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Vale ressaltar que, diante da regra constitucional da prioridade absoluta dos direitos            

de crianças e adolescentes, em quaisquer circunstâncias, deve ser assegurado o seu            

melhor interesse em primeiro lugar, o qual, no caso em tela, significa impor limites às ações                

policiais no Rio de Janeiro, de modo a garantir a proteção prioritária da infância e               

adolescência, pressupõe o deferimento dos pedidos veiculados na presente ação. 

Assim, respeitosamente requer-se a confirmação da medida cautelar incidental, para          

determinar: (i) que, sob pena de responsabilização civil e criminal, não se realizem             

operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a epidemia do COVID-19,             

salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas          

por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público            

do Estado do Rio de Janeiro – responsável pelo controle externo da atividade policial; e (ii)                

que, nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, sejam            

adotados cuidados excepcionais, devidamente identificados por escrito pela autoridade         

competente, para não colocar em risco ainda maior população, a prestação de serviços             

públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. 

Ademais, entende-se que, para a garantia plena dos direitos de crianças e            

adolescentes com absoluta prioridade, é necessário que seja, ao final e no mérito, julgada              

integralmente procedente a presente Arguição de Descumprimento de Preceito         

Fundamental, para determinar: (i) a formulação de plano de redução da letalidade policial e              

de controle de violações de direitos humanos, destacando-se aqui a necessária escuta e             

participação de crianças e adolescentes na elaboração; (ii) a vedação ao uso de             

helicópteros como plataformas de tiro ou instrumentos de terror, com a declaração de             

inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto Estadual n° 27.795/2001; (iii) a proteção à             

inviolabilidade de domicílio; (iv) a disponibilidade obrigatória de ambulâncias e equipes de            

saúde em operações policiais, conforme determina a Lei Estadual n° 7.385/2016; (v) a             

excepcionalidade da realização de operações policiais em áreas próximas a escolas,           

creches, hospitais e postos de saúde; (vi) a publicização de todos os protocolos de atuação               

policial; (vii) a instalação de equipamentos de GPS e de sistemas de gravação de áudio e                

vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior              

armazenamento digital dos respectivos arquivos, conforme dispõem as Leis Estaduais n°           

5.443/2009 e 5.588/2009; (viii) a compatibilização das perícias com parâmetros normativos           

para que sejam bem documentadas, de modo a garantir a possibilidade de revisão             

independente do seu conteúdo; (ix) o aprimoramento das investigações de possíveis crimes            

cometidos por policiais, com priorização daqueles envolvendo crianças e adolescentes; (x) a            

gratificação pautada pelo combate à letalidade policial, com a declaração de           
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inconstitucionalidade do art. 1° do Decreto Estadual n° 46.775/2019; e (xi) a vedação ao              

emprego, por órgãos e agentes públicos do Estado do Rio de Janeiro, inclusive pelo próprio               

governador, de manifestações e expressões que incentivem a letalidade policial.  

Requer-se, por fim, que as intimações dos atos processuais sejam realizadas em            

nome de: Thaís Nascimento Dantas (OAB/SP 377.516) e Pedro Affonso Duarte Hartung            

(OAB/SP 329.833).  

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. 

 

Isabella Henriques 
OAB/SP nº 155.097 

 
Pedro Hartung 

OAB/SP nº 329.833 
 

 
Thaís Dantas 

OAB/SP nº 377.516 

 
Mayara Souza  

OAB/SP nº 388.920 

 
Letícia Claro Ferreira 
Acadêmica de Direito 

 
Pedro Silva 

Acadêmico de Direito 
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8. Documentos anexos. 

 

Documento 1:  Estatuto social e Ata da Assembleia que elegeu a diretoria.  

Documento 2: Procurações. 

Documento 3: Relatórios de Atividades do Instituto Alana. 

Documento 4: Comprovação de que o Instituto Alana integra o Conselho Nacional dos             

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). 

Documento 5: Comprovação de que o Instituto Alana integra a Comissão de Liberdade de              

Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

Documento 6: Comprovação de que o Instituto Alana integra o Comitê Gestor da Política              

de Classificação Indicativa. 

Documento 7: Comprovação de que o Instituto Alana integra o Conselho Consultivo da             

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representado pela Diretora Isabella Henriques. 

Documento 8: Comprovação de que o Instituto Alana integra a Parceria Global da             

Organização das Nações Unidas (ONU) pelo Fim da Violência contra Crianças e            

Adolescentes  
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Documento 9: Comprovação de que o Instituto Alana recebeu homenagem do Tribunal            

Regional do Trabalho da 15ª Região. 

 

 


