
REQUERIMENTO 
 
 

Requer a instalação da Comissão
Especial de Representação conforme
disposto pelo artigo 68 com o objetivo de
acompanhamento junto aos orgãos
governamentais e demais instituições nas
apurações sobre a morte do adolescente
de 12 anos em conflito com a Polícia
Militar no Parque de Diversões no dia 06
de setembro de 2019, sexta-feira em São
José dos Campos.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Requer a instalação da Comissão Especial de Representação conforme disposto pelo artigo
68 com o objetivo de acompanhamento junto aos orgãos governamentais e demais
instituições nas apurações sobre a morte do adolescente de 12 anos em conflito com a
Polícia Militar no Parque de Diversões no  dia 06 de setembro de 2019, sexta-feira em São
José dos Campos.
 
Segundo site de notícias G1, conforme endereço: https://g1.globo.com/sp/vale-do-
paraibaregiao/noticia/2019/09/07/homem-e-morto-depois-de-troca-de-tiros-com-a-pm-em-
parquede-diversao-em-sao-jose-sp.ghtml
 
"Adolescente de 12 anos é morto pela PM após perseguição na zona sul de São José, SP"
 
De acordo com a polícia, ele estava em um carro roubado com outros adolescentes. Veículo
fugiu de abordagem policial, invadiu parque de diversão e bateu na grade de um brinquedo.
Segundo o boletim de ocorrência, ao sair do carro ele teria apontado arma para PMs, não
obedeceu a ordem de largar o revólver e foi baleado. Um adolescente de 12 anos foi morto
após uma perseguição a um carro roubado que terminou em um parque de diversões na
zona sul de São José dos Campos (SP), na noite desta sexta-feira (6). Ele apontou uma
arma para os policiais e foi baleado. Segundo a Polícia Militar, ele estava com outros
adolescentes no veículo que invadiu o local após uma tentativa de abordagem no bairro
Campo dos Alemães. A Polícia Militar inicialmente informou que o suspeito morto era um
adulto e que ele teria trocado tiros com policiais. Porém, a versão registrada pela corporação
no boletim de ocorrência consta que, ao sair do carro ele teria apontado uma arma para
PMs, não obedeceu a ordem de largar o revólver e foi baleado. A informação foi corrigida às
11h50. Outros dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos e levados para a
delegacia. O suspeito que dirigia o carro roubado conseguiu fugir. Uma equipe da polícia
recebeu um chamado com uma denúncia de roubo de um carro e fazia uma ronda quando
viu o veículo em alta velocidade. Eles deram sinal de parada para os suspeitos, que
seguiram em fuga.Na perseguição, os criminosos entraram com o veículo roubado em uma
área onde foi montado um parque de diversões e colidiram contra a grade de um brinquedo.
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O motorista conseguiu fugir, dois adolescentes saíram do carro e foram apreendidos. 
 
Segundo consta no Boletim de ocorrência, o adolescente de 12 anos estava no banco de
trás do carro e não havia sido notado pelos policiais. Segundo a polícia, ele saiu do carro
com uma arma apontada para os policiais. Ele recebeu ordem de largar a arma e, como não
obedeceu, foi atingido por dois disparos. Ele morreu no local. Além da arma que estava com
ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo no carro. Segundo a Polícia Militar, havia
cerca de 100 pessoas no espaço no momento do crime, mas ninguém ficou ferido. Os outros
adolescentes foram levados para a delegacia. O caso foi registrado registrado no 3° distrito
policial na manhã deste sábado (7). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que
todas as circunstâncias relativas aos fatos são apuradas pelo 3º DP e pela Polícia Militar por
meio de um inquérito da corporação, que é acompanhado pela corregedoria. Segundo a
SSP, as armas dos policiais foram encaminhadas para perícia, assim como o revólver
calibre 32 e um simulacro utilizado pelos suspeitos.
 
Neste  mesmo sent ido,  o  s i te  de not ic ias  do Meon conforme endereço:
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/jovem-morre-apos-trocar-tiros-com-a-policia-em-
parque-dediversoes-em-sao-jose
 
"Adolescente de 12 anos morre após trocar tiros com a polícia em parque de diversões em
São José"
 
Após roubar veículo na zona sul da cidade grupo invadiu o local e trocou tiros com a PM.
Um jovem foi morto na noite desta sexta-feira (6) ao trocar tiros com policiais militares em
São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, uma equipe que fazia ronda viu o veículo
em alta velocidade. Na abordagem, os suspeitos seguiram em fuga e invadiram uma
estrutura de parque de diversões no Campo dos Alemães. Havia cerca de 100 pessoas no
momento no local e algumas foram atropeladas. As vítimas foram socorridas e levadas ao
UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Campo dos Alemães, mas ninguém teve
ferimentos graves. O grupo abandonou o veículo após colisão em um brinquedo do parque,
e seguiu em fuga a pé efetuando trocas de tiros com a polícia. Um dos jovens, de apenas 12
anos, foi baleado e morreu no local. Outros dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram
presos no parque e levados para a delegacia. O suspeito que dirigia o veículo roubado
conseguiu fugir. O caso foi registrado no 3° distrito policial, na zona sul de São José dos
Campos.
 
Segundo informações disponíveis no sitio da Urbam - Urbanizadora Municipal, o
adolescente chavama-se MIGUEL GUSTAVO LUCENA DE SOUZA, Idade: 12 - Data de
falecimento: 06/09/2019 - Data de nascimento: 20/07/2007 e foi sepultado no CEMITERIO
MUNICIPAL COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/09/2019 - 09:00.
 
Neste sentido, é imprescindível apurar os fatos e as circunstâncias desta ocorrência onde
um adolescente de apenas 12 anos teve sua morte decretada de forma violenta.
 
Mediante o exposto, requeremos a esta Câmara Municipal de São José dos Campos, na
qualidade de Vereadoras e Vereadores, nos termos regimentais para que instalação da
Comissão Especial de Representação conforme disposto pelo artigo 68 com o objetivo de
acompanhamento junto aos orgãos governamentais e demais instituições nas apurações
sobre a morte do adolescente de 12 anos em conflito com a Polícia Militar no Parque de
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Diversões no  dia 06 de setembro de 2019, sexta-feira em São José dos Campos.
 
 
Ciências: 1) VEREADOR ROBERTINHO DA PADARIA - Presidente Câmara Municipal de
São José dos Campos , 2) BENEDITO DOMINGOS MARIANO - Ouvidor Ouvidoria da
Policia do Estado de São Paulo, 3) DR. KLAUS COELHO CALEGÃO - Presidente OAB -
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 36ª SUBSEÇÃO, 4) DIMITRI NASCIMENTO
SALES - Presidente Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana –
CONDEPE, 5) DR. JOÃO CARLOS DE CAMARGO MAIA - Promotor de Justiça 12ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 6) DRA. HELENA DE
LACERDA RODRIGUES LAGE - Coordenadora Regional DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - REGIONAL SJCAMPOS, 7) CLEUSA MARIA TEIXEIRA -
Presidente CTSUL - CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SUL, 8) CÉLIA
APARECIDA DE SOUZA - CONSELHEIRA CT - CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - CENTRO, 9) GILSON APARECIDO DOS SANTOS - Presidente CEDECA -
CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 10)
MARCELA ANDRADE Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, 11) DEPUTADA
BETH SAHÃO - Presidenta Comissão de Direitos Humanos ALESP
 

 
Plenário "Mario Scholz", 22 de outubro de 2019.

 
 
 

Ver. Amélia Naomi  
 
 
 

 CO-AUTORIA: Ver. Juliana Fraga, Ver. Flávia Carvalho, Ver. Dulce Rita, Ver. Wagner
Balieiro
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