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Dispõe sobre o Cadastro Estadual de lnformações
para Prcteção da lnfância e da Juventude.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Fica criado o Cadastro Estadual de lnformações para Proteção da lnfância e da
Juventude no Estado do Amazonas.

Parágrafo único. Serão incluídos no Cadastro ce que trata o caput deste artigo, as pessoas
com condenação transitada em ju lgado pelos crimes previstos nos arts. 24O a 241,-E, e no art. 244-
A, todos do Estatuto da Criança e do Adolescentes, bem como nos arts. 2L7-A a 218-B do Código
Penal.

Art.2e O Cadastro ficará sob a responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública, que
regulamentará a criação, a atualização, a divulgação e o acesso ao Cadastro, observadas as
determinações desta lei.

Art. 3s O Cadastro Estadual de lnformações pera Proteção da lnfância e da Juventude do
Estado do Amazonas será constituído, no mínimo, dos seguintes dados:

| - pessoais e foto do agente;

ll - idade do agente;

lll - circunstâncias e local em que o crime foi praticado; e

lV - endereço atualizado do agente.

Art.4e O Cadastro Estadual de lnformações para Proteção da lnfância e da Juventude será
disponibilizado, por meio de sistema informatizado com acesso restrito e uso exclusivo, às Polícias
Civil e Militar, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, bem como demais
autoridades, conforme regulamentação.

Art. 5e Para sua fiel execução o Poder Executivc regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 6e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, o pedófilo é, na maioria das vezes, uma pessoa que
aparenta normalidade no meio profissional e na sociedade. Ele se torna criminoso quando utiliza o
corpo de uma criança ou adolescente para sua satisúação sexual, com ou sem o uso da violência
físical. As cicatrizes da alma de uma criança ou adrlescente podem não estar aparentes, mas
quem as causou estará.

A principal dificuldade encontrada na apuração de crimes desta natureza, está ligada ao
silêncio da vítima, que por receio de novas agressões ou por não querer reviver o sofrimento,
acaba não relatando o ocorrido. E mais, tais agressões, não raras vezes são perpetradas por
membros da própria família ou amigos próximos.

Ademais, os pedófilos costumam usar a lnternet pela facilidade que ela oferece para
encontrarem suas vítimas. Nas salas de bate-papo ou redes sociais eles adotam um perfil falso e
usam a linguagem que mais atrai as crianças e adolescentes2.

lmpende destacar que um cadastro nos moldes apresentados, além de possibilitar um ponto
de partida para investigações policiais, certamente facilitaria um monitoramento, seja pelas
autoridades policiais, membros do Parquet amazonense e/ou do Poder Judiciário.

Saber hoje quem são as pessoas com condenação transitada em julgado pelos crimes
previstos nos arts. 240 a24L-8, e no art. 244-A, todcs do Estatuto da Criança e do Adolescentes,
bem como nos arts. 2I7-A a 218-8 do Código Penal, é de extrema importância, pois as autoridades
poderão realizar um controle e adotar medidas de prevenção.

Os estados de São Paulo e Mato Grosso têm um cadastro operando, com o padrão aqui
apresentado. Em São Paulo existe a 4a Delegacia de Repressão à Pedofilia, especializada na
apuração e repressão dos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, e o cadastro é utilizado
com bastante êxito.

O cadastro ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança pública e os dados
serão concentrados e disponibilizados em seu sítio detrônico, que permitirá o acesso de acordo
com as categorias de interessados contidas nos termos do art. 4e, deste projeto de lei.

Diante da relevância da iniciativa, conto com o apoio dos ilustres Parlamentares para sua
aprovação e posterior remessa ao Excelentíssimo Senhor Governador para sanção.
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