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Dispõe sobre a prioridade nas investigações 
para apuração de crimes contra a vida e 
desaparecimentos que tenham como vítima 
crianças e/ou adolescentes no âmbito do Estado 
do Amazonas. 

 
 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, usando de suas prerrogativas 
constitucionais: 

 

DECRETA 
 

Art. 1°. Fica garantida a prioridade nos trâmites de procedimentos investigatórios que 
visem à apuração e responsabilização de crimes contra a vida e outros crimes com resultado 
morte, inclusive na modalidade tentada, que tenham como vítima crianças e/ou adolescentes 
no âmbito do Estado do Amazonas, observando-se as disposições do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

 
§1° Os procedimentos investigatórios instaurados devem ser identificados através de 

etiqueta na capa dos autos que fazem referência aos termos "Prioridade - Vítima Criança ou 
Adolescente". 

 

§2° As comunicações internas e externas referentes aos procedimentos 
investigatórios serão identificadas com os termos "Prioridade- Vítima Criança ou Adolescente" 

 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio 

de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

 
A cada dia, desaparecem cerca de dez crianças e adolescentes. Segundo fontes e 

dados de 2018, nos anos de 2013 a 2018 foram dadas como desaparecidas 17.706 crianças e 

adolescentes, uma media de 3.541 casos anuais. Há uma preocupação ainda maior pois 80% 

dos casos são do sexo feminino. 

 
É importante destacar que há uma tendência confirmada no aumento de casos de 

crianças e adolescentes vitimas de crime contra a vida. Estes dados refletem a gravidade da 

situação e a importância de que ações sejam tomadas para a redução destes números e 

garantir uma proteção efetiva de crianças e adolescentes. Um dos elementos essenciais à esta 

resposta é a elucidação desses crimes. Partimos da compreensão de que a prioridade na 

investigação, no processamento, no julgamento e na responsabilização dos autores dos crimes 

contra a vida que tenham como vitimas crianças e adolescentes, incrementa o caráter 

preventivo da tutela penal. 

 
Temos amparos em diversos dispositivos nacionais e internacionais que justificam a 

prioridade de que trata este projeto de lei. O Brasil é signatário da Convenção Internacional 

Sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 20 de 

novembro de 1989, que determina em seu artigo 3°: "Todas as ações relativas as crianças, 

levadas a efeito por instituições publicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o 

maior interesse da criança." 

 
Assim como prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 227, caput, 

a Constituição da Republica dispõe em seu artigo 4°: " É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do Poder Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária." 

 
Dessa forma o presente Projeto de Lei visa a prioridade dos procedimentos 

investigatórios que tratem de crimes contra a vida envolvendo crianças e/ou adolescentes. 

Sendo assim, conclamo aos nobres pares a aprovação do PL em comento. 
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