
1

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
caopij@mpma.mp.br

NOTA TÉCNICA Nº 02/2017 – CAOp/IJ

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

EMENTA  :  Análise  de  possível  conflito  de  atribuição para  atuação  nos  feitos  atinentes  a
crimes cometidos contra crianças e adolescentes na comarca de Araioses.

1. APRESENTAÇÃO  

Cuida-se de solicitação proveniente da 2ªPromotoria de Justiça de Araioses, por
e-mail, nos seguintes termos:

“Senhor Coordenador,
Nas últimas semanas esta Promotora de Justiça foi  indagada pelo
técnico administrativo a respeito da atribuição da 2ª Promotoria, a
qual  sou  titular,  nos  procedimentos  que  envolvem  criança  e
adolescente como vítimas de crimes tipificados no Código Penal, uma
vez que o promotor titular da 1ª PJ negou sua atribuição para casos
dessa  espécie  sempre  que  em  meio  ao  procedimento,  houver
intervenção  de  qualquer  dos  órgãos  de  proteção  da  infância  e
juventude (CREAS, CRAS, Conselho Tutelar). 
Cumpre informar a Vossa Excelência que nesta comarca, somente a
1ª Vara tem competência para apreciar e julgar feitos desse jaez,
sendo que a mim, segundo as atribuições que me são conferidas,
não me cabe oficiar na 1ª Vara Judicial, mas apenas na 2ª Vara, nos
feitos não afetos à órgão de execução com atribuição específica.
Em sendo  assim,  sempre  entendi  que  a  mim não  caberia  oficiar
nesses  feitos  judiciais,  e  muito  menos  nos  procedimentos
administrativos  que  lhe  são  afetos,  pois  foge  à  minha  atribuição
ministerial, já que são de competência exclusiva da 1ª Vara Judicial
desta  comarca,  cabendo  à  2ª  PJ  a  defesa  da  criança  e  do
adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8069/90, o que não é o
caso. Posto assim, requeiro esclarecimentos sobre o conflito narrado
e as formas administrativas de resolvê-lo no âmbito ministerial”.

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
sobre a divisão de atribuições entre as Promotorias de Justiça implicadas na demanda. Haja
vista  que,  conforme  se  depreende  da  Resolução  nº  002/2012-CPMP,  em  Araioses  já
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instalada uma segunda Promotoria de Justiça, há de se considerar o disposto no artigo 6º,
II, da Resolução nº 02/2009, a saber:

“II – nas comarcas com duas Promotorias de Justiça, as atribuições
ficam assim divididas entre os respectivos Promotores de Justiça:

a)  1ª  Promotoria  de  Justiça  -  oficiar  nos  feitos  da  1ª  vara
judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica;
defesa do patrimônio público e da probidade administrativa; defesa
dos  direitos  do  consumidor;  defesa  da  cidadania;  fiscalização  de
fundações  e  entidades  de  interesse  social;  curadoria  de  registros
públicos;  curadoria  de  massas  falidas;  defesa  da  saúde;  controle
externo  da  atividade  policial,  sem  prejuízo  do  controle  difuso
exercido  pelo  2º  Promotor  de  Justiça  sobre  fatos  verificados  em
exame  de  autos  que  lhe  forem  distribuídos;  e  cumprimento  das
precatórias ministeriais criminais versando matéria não afeta a órgão
de execução com atribuição específica;

b)  2ª  Promotoria  de  Justiça  -  oficiar  nos  feitos  da  2ª  vara
judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica;
defesa da ordem tributária e econômica; defesa do meio ambiente;
defesa da criança e do adolescente por aplicação exclusiva da
Lei  8.069/90;  defesa  dos  direitos  do  idoso  e  do  portador  de
necessidades especiais; defesa da educação; defesa da mulher na
forma  da  Lei  11.340/2006;  e  cumprimento  das  precatórias
ministeriais cíveis versando matéria não afeta a órgão de execução
com atribuição específica.” (grifo nosso)

Ainda sobre o tema, conforme a Lei Complementar Nº 014/1991 que dispõe
sobre o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, dispõe em seu
art. 7º, VIII, sobre a existência de dois juízes na comarca de Araioses, pelo que se pode
depreender dos dispositivos a seguir:

“Art. 14. Nas comarcas com duas varas os serviços judiciários serão
distribuídos da seguinte forma:

I  –  1ª  Vara:  Cível.  Comércio.  Crime.  Fazenda  Estadual,  Fazenda
Municipal  e  Saúde  Públicas.  Registros  Públicos.  Fundações.
Processamento  e  julgamento  dos  crimes  de  competência  do  juiz
singular. Processamento e julgamento dos crimes de competência do
Tribunal  do  Júri.  Presidência  do  Tribunal  do  Júri.  Entorpecentes.
Crimes  contra  crianças  e  adolescentes,  inclusive  os  de
competência do Tribunal do Júri e Presidência desse Tribunal.
Execução Penal. Correições de presídios. Ações do art. 129, inciso II,
da  Lei  nº  8.213,  de  24  de  julho  de  1991.  Improbidade
Administrativa. Habeas Corpus;

II – 2ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Família. Casamento. Sucessões.
Tutela, Curatela e Ausência. Infância e Juventude. Processamento
e  julgamento  dos  crimes  de  competência  do  juiz  singular.

                    “  2017 – O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção.”                  

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – São Luís/MA
CEP: 65020-910 – Tel/Fax: (98) 3219-1946 / 3219-1947

mailto:caopij@mp.ma.gov.br


3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
caopij@mpma.mp.br

Processamento e julgamento dos crimes de competência do Tribunal
do  Júri.  Presidência  do  Tribunal  do  Júri.  Entorpecentes.  Juizado
Especial  de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com a
competência prevista no art. 14 combinado com o art. 5º, ambos da
Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, inclusive o processamento e
julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Habeas
Corpus.

Parágrafo único. O terceiro juiz da Comarca de Pinheiro é o titular do
Juizado Especial  Cível  e  Criminal,  com a competência  prevista na
legislação específica.” (grifo nosso)

Em síntese, a demanda questiona sobre a quem cabe a atribuição para atuar
nos casos em que figurem quanto vítimas crianças e adolescentes. De forma clara o artigo
6º, II, da Resolução nº 02/2009 divide as atribuições, onde o 1º Promotor de Justiça deve
atuar  perante  a  1ª  Vara  Judiciária  e  o  2º  Promotor  de  Justiça  na  correlata  2ª  Vara
Judiciária, nos moldes supradescritos; ao que, coadunando com o disposto no citado Art. 14
do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão, a matéria criminal
em que figurem crianças e adolescentes como vítimas compete à 1ª Vara, ficando a parte
de infância e juventude para a 2ª Vara, pelo que as duas normativas estão de acordo uma
com a outra.

4. CONCLUSÃO  

Considerando  o  aqui  anteriormente  exposto,  este  CAOp/IJ  vem  se
manifestar, em tese, haja vista que compete exclusivamente ao Procurador-Geral
de Justiça dirimir conflitos de atribuição entre Promotores de Justiça, conforme o
disposto no tópico anterior, em que compete ao 1º PJ oficiar nos casos de crimes contra
crianças e adolescentes, perante a 1ª Vara Judicial, bem como atuar nos procedimentos
investigatórios ministeriais e policiais que tratam da prática de crimes contra crianças e
adolescentes, e ao 2º PJ nos demais casos atrelados a Lei nº 8.069/90, atinente à defesa
da infância e juventude, excetuados os que envolvam a prática de infração penal contra a
criança e adolescente.

5. ENCAMINHAMENTOS  

1. Envie-se, por e-mail, ao órgão ministerial consulente.
2. Imprima-se e arquive-se cópia neste CAOp/IJ.
3. Disponibilize-se na página do CAOp/IJ.

São Luís/MA, 02 de junho de 2017

SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO
COORDENADOR DO CAOPIJ

CARLA COSTA PINTO

ASSESSORA JURÍDICA DO CAOPIJ
MATRÍCULA 1070942
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