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NOTA TÉCNICA Nº 02/2016 – CAOp/IJ

SUMÁRIO  :  1.  Apresentação.  2.  Justificativa.  3.  Discussão  4.
Conclusão. 5. Encaminhamentos

EMENTA  : Análise de possível conflito de atribuição para fiscalização do Centro de Perícias Técnicas
da Criança e do Adolescente (CPTCA) – promotorias de justiça especializadas.

1. APRESENTAÇÃO  
Por deliberação expressa contida no Procedimento Administrativo nº  8937AD/2011

instado  este  CAOp/IJ  a  emitir  parecer  acerca  da  atribuição  entre  as  promotorias  de  justiça
especializadas,  em fiscalizar o funcionamento do CPTCA, nesta capital,  destacando os seguintes
pontos:

 Fls. 02 – Ofício nº 677/2011-PJECCA: encaminhando cópia do Ofício nº
675/2011-PJECCA,  que,  em  síntese  relata  intenção  de  investigar  o
CPTCA por Promotores de Justiça que, em entendimento do signatário,
não teriam atribuição para tanto, ao que competiria à própria PJECCA, à
época  ainda  não  duplicada  nas  atuais  35ª  e  36ª  PJECCAs,  tal
incumbência;

 Fls. 11 – Ofício nº 299/2011-PJEDC: prestando esclarecimentos acerca
da  demanda,  em síntese,  sustentando  não haver  incompatibilidade  na
atuação, por se tratar de esferas diferentes,  respaldado no disposto na
Resolução nº 02/2011-CPMP;

 Fls. 19 – Ofício nº 179/2012-PJECCA: reiterando seu posicionamento;
 Fls. 23 – Encaminhamento pela Assessoria ao CAOp/IJ.

 

2. JUSTIFICATIVA  
Como órgão auxiliar, cabe ao Centro de Apoio subsidiar os órgãos de execução em

suas atribuições, inclusive por meio de Notas Técnicas, SEM CARÁTER VINCULATIVO, versando
sobre matérias que afetam o exercício das funções das Promotorias de Justiça com atribuição na área
da infância e juventude.

3. DISCUSSÃO  
Para enfrentamento da demanda necessário se considerar a normativa interna da época

e  atual  sobre  a  divisão  de  atribuições  entre  as  Promotorias  de  Justiça  implicadas  na  demanda.
Conforme se depreende das Resoluções nº 02/2011-CPMP (vigente à época) e a atual nº 019/2013-
CPMP, temos que:

Normativa
Promotorias

Resolução nº 02/2011-CPMP Resolução nº 019/2013-CPMP

9ª  Promotoria  de  Justiça
Especializada  em  Defesa  da
Cidadania

Conhecer  dos  fatos  lesivos  aos
direitos  sociais  e  individuais
indisponíveis da pessoa humana
não  inseridos  na  atribuição
específica  de  outro  órgão  de
execução,  notadamente  pelo
cumprimento  do  Estatuto  da

Conhecer  dos  fatos  lesivos  aos
direitos  sociais  e  individuais
indisponíveis da pessoa humana
não  inseridos  na  atribuição
específica  de  outro  órgão  de
execução,  notadamente  os
relativos a igualdade racial e os

11ª  Promotoria  de  Justiça
Especializada  de  Defesa  dos
Direitos Humanos
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Igualdade  Racial  e  pela  defesa
de grupos étnicos e minorias, de
forma  a  garantir  o  adequado
tratamento da diversidade social
e  a  identificar  e  combater
práticas  discriminatórias,
objetos  de  representações,
inquéritos  e  demais  peças  de
informação,  sem  prejuízo  da
iniciativa de ofício, e promover-
lhes a apuração por instauração
dos  procedimentos
administrativos  pertinentes  e
respectivas ações civis públicas.
Zelar pelo efetivo cumprimento
da Lei nº 11.346/2006.

de  grupos  étnicos  e  minorias,
objetos  de  representações,
inquéritos  e  demais  peças  de
informação,  sem  prejuízo  da
iniciativa  de  ofício,
promovendo-lhes  a  apuração
por  instauração  dos
procedimentos  administrativos
pertinentes  e  respectivas  ações
civis públicas. Zelar pelo efetivo
cumprimento  da  Lei  nº
11.346/2006.

26ª   Promotoria  de  Justiça
Especializada  em  Infância  e
Juventude

Conhecer dos fatos de natureza
extrapenal  lesivos a direitos da
criança  e  do  adolescente  e
promover-lhes  a  apuração  por
instauração  dos  procedimentos
administrativos  pertinentes  e
respectivas ações civis e penais
públicas. Oficiar nos feitos da 1ª
Vara  da  Infância  e  Juventude
não afetos a órgão de execução
com atribuição específica.

Conhecer dos fatos de natureza
extrapenal  lesivos  a  direitos  da
criança  e  do  adolescente  e
promover-lhes  a  apuração  por
instauração  dos  procedimentos
administrativos  pertinentes  e
respectivas ações civis públicas,
inclusive  as  ações  por  ato  de
improbidade  administrativa
previstas  na  Lei  8429/92.
Oficiar nos feitos da 1ª Vara da
Infância e Juventude não afetos
a  órgão  de  execução  com
atribuição específica.

32ª    Promotoria  de  Justiça
Especializada  em  Infância  e
Juventude

29ª  Promotoria  de  Justiça
Especializada  em  Infância  e
Juventude  (crimes  contra
criança e adolescente)

Promover  a  ação  penal  por
crimes  contra  criança  e
adolescente  apurados  por
iniciativa  do  respectivo  titular
ou  objeto  de  representações
autuadas  sob a  numeração  par.
Oficiar  nos  feitos  da  11ª  Vara
Criminal  autuados  sob
numeração  par,  não  originados
da  atuação  administrativa  do
Ministério Público.

Promover  a  ação  penal  por
crimes  contra  criança  e
adolescente  apurados  por
iniciativa  do  respectivo  titular
ou  objeto  de  representações
autuadas  sob  a  numeração  par.
Oficiar  nos  feitos  da  11ª  Vara
Criminal  autuados  sob
numeração par.

35ª  Promotoria  de  Justiça
Especializada  em  Infância  e
Juventude  (crimes  contra
criança e adolescente)

30ª   Promotoria  de  Justiça
Especializada  em  Infância  e
Juventude  (crimes  contra
criança e adolescente)

Promover  a  ação  penal  por
crimes  contra  criança  e
adolescente  apurados  por
iniciativa  do  respectivo  titular
ou  objeto  de  representações

Promover  a  ação  penal  por
crimes  contra  criança  e
adolescente  apurados  por
iniciativa  do  respectivo  titular
ou  objeto  de  representações36ª  Promotoria  de  Justiça
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Especializada  em  Infância  e
Juventude  (crimes  contra
criança e adolescente)

autuadas  sob  a  numeração
ímpar. Oficiar nos feitos da 11ª
Vara  Criminal  autuados  sob
numeração  ímpar,  não
originados  da  atuação
administrativa  do  Ministério
Público.

autuadas  sob  a  numeração
ímpar. Oficiar nos feitos da 11ª
Vara  Criminal  autuados  sob
numeração ímpar.

19ª  Promotoria  de  Justiça
Especializada  (controle  externo
da atividade policial) 

Exercer  o  controle  externo  da
atividade policial. Conhecer das
representações,  inquéritos  e
demais peças de informação em
casos de abuso de autoridade e
tortura,  conforme  distribuição,
podendo,  ainda,  instaurar
procedimento  investigatório
para sua apuração, promovendo
e  acompanhando  as  ações
penais correspondentes até final
sentença.  Instaurar
procedimentos  administrativos
pertinentes  para  apuração  de
práticas  de  improbidade
administrativa  no  exercício  da
atividade  policial,  propondo  e
acompanhando  as  ações  civis
correspondentes  até  final
sentença. Exercer a fiscalização
das delegacias especializadas. 

Exercer  o  controle  externo  da
atividade policial no âmbito das
delegacias  especializadas.
Conhecer  das  representações,
inquéritos  e  demais  peças  de
informação  em casos  de  abuso
de  autoridade  e  tortura,
conforme  distribuição,
promovendo-lhes  a  apuração
por  instauração  dos
procedimentos  administrativos
pertinentes  e  respectivas  ações
judiciais,  inclusive  as  civis  por
improbidade administrativa. 

25ª  Promotoria  de  Justiça
Especializada  (controle  externo
da atividade policial) 

Em síntese, a demanda em questão versou sobre a possibilidade ou não da então 9ª
Promotoria de Justiça Especializada em Defesa da Cidadania investigar as condições em que operava
o Centro de Perícias Técnicas da Criança e do Adolescente, que funciona dentro do Complexo de
Proteção  da  Criança  e  do  Adolescente,  mesmo  endereço  físico  das  Promotorias  de  Justiça
Especializadas no combate ao crime contra criança e adolescente (atualmente as 35ª e 36ª), ao que
aventado  pelo  Promotor  de  Justiça  titular  da  então  29ª  Promotoria  de  Justiça  Especializada  em
questão (PJECCA), que a competência para tal investigação seria de sua alçada, bem como insurgiu
sobre o relato sobre as condições em que estaria o CPTCA e a existência de Portaria inaugural de
Inquérito Civil no âmbito daquela promotoria, com objeto a investigar além do CPTCA, o ICRIM e
também o IML, em que continha o nome do então signário da 29ª PJECCA, sem contudo conter sua
assinatura, tampouco tendo sua anuência.

Cabe destacar que o CPTCA é órgão oficial da Superintendência de Polícia Técnico-
Científica  do Maranhão da Secretaria  de Estado de Segurança Pública,  sendo que  o mesmo foi
originado após o Brasil ser representado, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
acerca do “Caso dos Meninos Emasculados”, quando as ONG's Centro de Defesa dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente  Pe.  Marcos  Passerini  e  Centro  de  Justiça  Global  (CJG)  apresentaram
petição àquele órgão internacional. Da análise detida das atribuições transcritas na tabela supra, este
CAOp/IJ não vislumbrou a existência do conflito em questão, haja vista que a então 9ª Promotoria de
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Justiça Especializada em Defesa da Cidadania possuía competência para “Conhecer dos fatos lesivos
aos  direitos  sociais  e  individuais  indisponíveis  da  pessoa  humana  não  inseridos  na  atribuição
específica de outro órgão de execução”, o que se manteve quando passou a ser nominada como 11ª
Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos.

Desenvolvendo esse raciocínio, destaca-se que a então 29ª PJECCA e atualmente 35ª
e 36ª  PJECCAs,  possui natureza iminentemente em exclusiva matéria  criminal,  possuindo assim
atribuição em exercer o controle difuso da atividade policial, não possuindo atribuição para atuar na
defesa abstrata, como seria o pleito para melhoria do CPTCA; isto não significa que ficam eximidos
tais órgãos de execução do dever de fiscalização e comunicação das eventuais irregularidades a quem
devido. Nesse ponto, há que se evidenciar que para o controle externo da atividade policial de forma
difusa caberia à atual 25ª Promotoria de Justiça Especializada em Controle Externo da Atividade
Policial, ante a especializada a qual se liga o CPTCA. Ainda em complemento a tal entendimento,
aponta-se que entende este CAOp/IJ se tratar de competência concorrente para apuração da atual 11ª
Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e da 32ª Promotoria de Justiça
Especializada em Infância e Juventude que cuida da parte de proteção e poderia atuar nesse sentido.

4. CONCLUSÃO  
Considerando o aqui anteriormente exposto,  este CAOp/IJ vem se manifestar, em

tese, haja vista que compete exclusivamente à Procuradora-Geral de Justiça dirimir conflitos
de atribuição dessa natureza, pela inexistência de conflito de atribuição na demanda em questão,
entendendo  que  a  matéria  de  estruturação  do  CPTCA não  é  uma  exclusividade  das  PJECCAs,
podendo  ser  objeto  de  fiscalização,  de  forma  concorrente,  entre  a  32ª  Promotoria  de  Justiça
Especializada em Infância  e Juventude e 11ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos
Direitos Humanos, respeitadas suas atribuições específicas. Destaca-se, inclusive, que este CAOp/IJ,
em assessoramento à 32ª Promotoria de Justiça Especializada em Infância e Juventude vem atuando
articuladamente com o Ministério Público Federal,  sobre a melhor estruturação do Complexo de
Proteção da Criança e do Adolescente, do qual o CPTCA faz parte. Ainda há de se evidenciar que o
entendimento delineado se coaduna ainda com o disposto no Art.3º, inciso I da Resolução nº 20, de
28/05/2007 do CNMP, ao que se conclui que não entende este CAOp/IJ ser de competência exclusiva
das PJECCAs a atuação a fim de garantir a estruturação do CPTCA, de forma adequada.

5. ENCAMINHAMENTOS  

1. Encarte no PA nº 8937AD/2011, para fins de ciência e encaminhamentos necessários.
2. Imprima-se e arquive-se cópia neste CAOp/IJ.
3. Divulgue-se pelo CAOPIJ Informa.

São Luís/MA, 29 de dezembro de 2016

SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO

COORDENADOR DO CAOPIJ

CARLA COSTA PINTO

ASSESSORA JURÍDICA DO CAOPIJ
MATRÍCULA 1070942
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