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APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

“EXPANSÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DO MARANHÃO” 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, SPTC, é um dos órgãos 

vinculados à Polícia Civil do Estado do Maranhão, o qual tem como atribuição 

corroborar com a atividade de Polícia Judiciária, além de dar suporte ao Ministério 

Público e ao Judiciário, na investigação de delitos buscando a comprovação da 

materialidade das infrações penais e de sua autoria, por meio de levantamento e 

análise científica de vestígios relacionados a um delito com fins probatórios, ou seja, 

pela realização de perícias nos diversos ramos da Criminalística, Medicina Legal, 

Laboratório de Análises Forense, Genética Forense, Identificação Papiloscópica e 

Perícia Psicológica e Social em Crianças e Adolescentes vítimas de violência, sendo 

que todos os vestígios relacionados a crimes são coordenados pela Central de 

Custódia de Vestígios Criminais. 

Dessa forma, a celeridade nos atendimentos de locais de crime, bem como a 

coleta e análise dos vestígios coletados nas aludidas cenas, em reduzido espaço de 

tempo, é maximizada com a proximidade das unidades da Polícia Técnico-Científica 

dos referidos locais palco dos eventos criminosos. 

Nesse contexto, a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, 

órgão vinculado ao Ministério da Justiça – MJ, lançou, em 2012, um levantamento 

sobre o quantitativo de Órgãos Periciais no país, bem como a sua estruturação, 

intitulado “Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil”. Nesse documento, a SENASP 
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recomenda a Interiorização e Cobertura dos Serviços Periciais Forense no País. 

Além disso, essa Secretaria vem buscando, desde 2013, com o Programa 

“Procedimento Operacional Padrão – Perícia Criminal”, a uniformização dos 

procedimentos operacionais a serem adotados por todos os Órgãos Periciais, visando 

à melhoria no atendimento dos que necessitam desses serviços no que tange a 

celeridade e qualidade. Para tanto, é ofertado suporte estrutural com equipamentos, 

cursos de capacitação e consultoria. 

Atualmente a população maranhense conta com apenas 03 (três) Polos ou 

Centros da Polícia Técnico-Científica: São Luís, Imperatriz e Timon. O Polo São Luís 

consta de 07 (sete) Institutos, sendo estes o Instituto de Criminalística – ICRIM, o 

Instituto Médico Legal – IML, o Instituto de Identificação – IDENT, o Centro de 

Perícias Técnicas para a Criança e o Adolescente – CPTCA, o Instituto de Genética 

Forense – IGF, o Instituto Laboratorial de Análises Forense – ILAF e a Central de 

Custódia de Vestígios Criminais – CCVC, este último ainda em fase de implantação. 

Tanto o Polo Imperatriz como o Polo Timon, contam apenas com as Unidades 

Periciais do ICRIM e IML, os quais, atualmente, são responsáveis por 79 (setenta e 

nove) municípios circunvizinhos. No entanto, tais Institutos só conseguem dar pronto 

atendimento a municípios que distam até 200 Km (duzentos quilômetros) desses 

órgãos, e isso em casos de crimes contra a pessoa na modalidade homicídio ou 

suicídio. Nas demais situações o atendimento só acontece por meio de 

agendamento. 

Por outro lado, o IML e ICRIM de São Luís respondem, com muitas 

dificuldades, por 83 (oitenta e três) municípios, inclusive cidades que são de 

abrangência dos outros polos, sendo que desse quantitativo apenas os municípios da 

Grande São Luís tem suas ocorrências atendidas de imediato, enquanto que as 

demandas das demais cidades só são atendidas também mediante agendamento. O 

mesmo ocorre com os demais Institutos (IDENT, CPTCA, IGF, ILAF e CCVC). Os 

demais municípios, ou seja, mais de cinquenta, também têm suas demandas 

atendidas, porém num lapso tempo maior, mesmo quando agendado. 

É sabido que nos últimos anos tem crescido a criminalidade no nosso Estado, 

fato este em função de diversos fatores sociais agravados pela sua extensa área 

territorial (perto de 331.937 Km2) e elevada quantidade de municípios (217), dos 

quais 20 (vinte) deles detêm o maior número populacional do Estado, incluindo três 
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municípios da grande São Luís (Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís). A 

Polícia Civil, por intermédio da Superintendência de Polícia Civil do Interior, SPCI, 

acha-se inserida em 18 (dezoito) desses municípios por meio de Delegacias 

Regionais, dos quais em apenas dois deles a SPTC se encontra presente, sendo 

estes em Imperatriz e Timon, que contam apenas com Unidades do ICRIM e IML. 

Tendo por base as Unidades Periciais desses dois municípios, estes 

atenderam 12.495 ocorrências periciais, que somadas com os atendimentos das 

Unidades Periciais da capital, excetuando o Instituto de Identificação (IDENT), 

chegou-se a 39.825 ocorrências em 2015, com emissão de 33.618 laudos periciais. 

Se somarmos à demanda a emissão de carteira de identidade dos 232 postos 

espalhados pelo Estado, foram 535.092 documentos produzidos somente em 2015. 

O Código de Processo Penal, no Artigo 158, preconiza a importância da 

realização de Exame Pericial em ações delituosas no caso onde há vestígios: 

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do 

acusado.” 

Infelizmente, delitos de diversas naturezas têm ocorrido nos últimos anos no 

nosso Estado, tornando visível a necessidade de instalação de novas Unidades 

Periciais. Dessa forma, a expansão da Perícia Forense por meio da disponibilização 

de mais Institutos, além de proporcionar a todos os maranhenses o acesso mais 

imediato aos serviços oferecidos pela SPTC, trará mais celeridade ao cumprimento 

do prazo legal, conforme previsto no Artigo 160 do Código de Processo Penal: 

“Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão 

minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados. 
Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 

dias, podendo este prazo ser prorrogado, em caso excepcionais, a 

requerimento dos peritos.” (grifou-se) 

Isto posto, visando diminuir o imenso abismo entre os serviços oferecidos 

pelas Unidades Periciais e aqueles que tanto precisam, bem como colaborar com o 

fornecimento de provas técnicas que auxiliarão nos Inquéritos Policiais, assim como 

no oferecimento da denúncia e na aplicação da Justiça, a SPTC propõe a sua 

expansão, por meio de suas Unidades, com a criação de novos Núcleos Periciais – 

05 (cinco) Centros Regionais e 19 (dezenove) Postos Locais –, os quais, 

conjuntamente com as Unidades de São Luís, Imperatriz e Timon, formarão uma rede 
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de Órgãos Periciais que abrangerá as mesorregiões do Estado do Maranhão, 

conforme Apêndice I, fundamentado no “Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil” 

elaborado pela SENASP. Além da implantação de novos Núcleos Periciais, propõe-se 

ainda a criação da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Interior, 

SPTCI, a qual coordenará os Centros Regionais e os Postos Locais por intermédio 

das Coordenações Regionais de Perícias, bem como a transformação da atual 

Superintendência em Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Capital – 

SPTCC, responsável pela coordenação dos Institutos da capital. 

Corroborando também com essa proposta, tramita no Senado o Projeto de 

Lei 6.187/13 que prevê a ampliação das unidades de serviço de Medicina Legal no 

país. Por esse Projeto, todos os Estados e o Distrito Federal deverão adotar medidas 

legais para garantir que a população passe a contar com os serviços prestados por 

essas unidades em tempo hábil e em todo o seu território. 

Seguindo essa mesma linha de entendimento, o Governo do Estado do 

Maranhão já autorizou a instalação de 02 (dois) novos Núcleos Periciais no interior do 

Estado, um em Caxias e o outro em Santa Inês, por meio da Lei 10.238 de 13 de 

maio de 2015. 

2 DA PROPOSTA 

Visando adequar-se às orientações da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública – SENASP, e com base no Projeto de Expansão da Interiorização da Perícia 

Forense do Estado do Ceará, de 19 de outubro de 2015, a SPTC sugere que o 

atendimento pericial forense seja estruturado a partir de Núcleos Periciais 

denominados de Centro Estadual, com melhor estruturação, comportando 07 (sete) 

Institutos e com a finalidade de dar suporte às demais unidades do interior, 

coordenados pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Capital – 

SPTCC; Centros Regionais, de médio porte e Postos Locais, de pequeno porte, 

sendo que estes Núcleos Periciais serão coordenados pela Superintendência da 

Polícia Técnico-Científica do Interior, SPTCI. Assim, a cobertura pericial será 

distribuída de forma racional por todo o Estado, o que garantirá atendimento célere à 

população maranhense e à Justiça, conforme cada atribuição, a saber: 

Centro Estadual: é a unidade que dará suporte a todos os centros regionais 

e, indiretamente, a todos os postos locais. Esta será responsável pelo atendimento da 
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Região Metropolitana, além de prestar auxílio técnico a todas as atividades e exames 

de alta complexidade não realizados pelos demais Núcleos Periciais. Será 

coordenado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Capital, SPTCC; 

Centro Regional: é uma unidade de médio porte, situado em região 

estratégica, com critérios geográfico, econômico e populacional, incluindo a análise 

do perfil criminológico, cultural e da acessibilidade ao local, preferencialmente 

localizado em regiões que contenham Centros Universitários. O Centro Regional é 

responsável pela Coordenação dos Postos Locais e terá alto poder de resolutividade.  

Posto Local: unidade estrategicamente situada sob o ponto de vista 

geográfico e pela acessibilidade, levando em conta principalmente a geografia do 

Estado e a demanda de serviço, apresentando um poder de resolutividade limitado e 

centrado na atividade e capacidade técnica do perito. 

Tanto os Centros Regionais, como os Postos Locais, serão coordenados pela 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Interior, SPTCI, por meio de 

setores denominados de Coordenação Regional de Perícia, conforme cada 

mesorregião, demonstrado no Apêndice II. 

Dessa forma, a SPTC estabelece os serviços oferecidos por cada Núcleo, 

conforme descrito abaixo, com a peculiaridade de estarmos presentes nas cidades 

onde há Delegacias Regionais de Polícia Civil, além de outras: 

Os Postos Locais terão: 

● Instituto de Identificação (IDENT) com serviço de Identificação Civil pela 

emissão de carteira de identidade e de identificação criminal, o qual é responsável pelo 

cadastro de apenados; 

● Instituto de Criminalística (ICRIM) com serviços de Local de Crime 

Contra a Pessoa, Acidente de Trânsito e de Danos ao Patrimônio; 

● Instituto Médico Legal (IML) com serviço de exames de lesões corporais 

no vivo, bem como sexológico. 

Os Centros Regionais, por sua vez, além dos serviços oferecidos pelos 

Postos Locais, possuirão também: 

● Instituto de Identificação (IDENT) com exames de pesquisa de 

impressões papilares em objetos; 
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● Centro de Perícias Técnicas para a Criança e o Adolescente (CPTCA) 

com atendimento a crianças e/ou adolescentes vítimas de violência (física, sexual, 

psicológica e negligência); 

● Instituto Médico Legal (IML) com atendimento a exames de corpo de 

delito cadavérico; 

● Instituto de Criminalística (ICRIM) com Seção de Balística Forense, 

Laboratório de Análises Forenses, Seção de Informática Forense, Seção de 

Identificação Veicular e Seção de Vistoria de Veículos e Objetos. 

O Centro Estadual, localizado na capital, abrigará outros Institutos de Perícia 

Forense, com o diferencial de serem mais bem estruturados com equipamentos que 

permitirão a realização de exames especializados. Acrescido aos serviços 

encontrados em um Centro Regional, o Centro Estadual possui: 

● Instituto Laboratorial de Análises Forenses (ILAF) com Serviço de Química 

Forense, Serviço de Biologia Forense, Serviço de Toxicologia Forense e 

Serviço de Análise Instrumental; 

● Instituto de Identificação (IDENT) com Seção de Identificação Civil, Seção 

de Identificação Criminal, Seção de Informática e de Seção de 

Papiloscopia; 

● Instituto de Genética Forense (IGF) com Serviço de Banco de Perfis 

Genéticos, Serviço de Análise de Perfis Genéticos e Laboratório de 

Gestão de Qualidade; 

● Central de Custódia de Vestígios Criminais (CCVC) com Serviço de 

Custódia Interna de Materiais, Serviço de Custódia Externa de Materiais, 

Serviço de Logística Interna e Serviço de Gestão de Qualidade; 

● Instituto de Criminalística (ICRIM) com Seções de Documentoscopia, 

Fonética Forense, Informática Forense, Engenharia Forense, Meio 

Ambiente, Identificação Veicular, Contabilidade Forense, Balística Forense 

(com serviços de microcomparação balística), Seção de Patrimônio, 

Acidente de Trânsito, Morte Violenta e Seção de Vistoria em Veículos e 

Objetos; 

● Instituto Médico Legal (IML) com Seção de Perícia no Vivo, Seção de 

Perícia no Morto, Seção de Radiologia Forense, Seção de Antropologia 

Forense e Seção de Odontologia Forense; e 
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● Centro de Perícias Técnicas para a Criança e o Adolescente (CPTCA), 

com Seção de Perícia Psicológica, Seção de Perícia Médico Legal e 

Seção de Perícia Social. 

3 DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA SPTC 

Nesse contexto de progresso que atinge o Governo do Estado do Maranhão e 

aderindo à proposta de “Interiorização e Cobertura dos Serviços Periciais 

Forense no País”, recomendada pela SENASP/MJ, a SPTC propõe sua expansão 

necessária ao atendimento regionalizado através da modificação da atual estrutura, 

subdividindo e transformando-a em Superintendência de Polícia Técnico-Científica da 

Capital, SPTCC, e Superintendência de Polícia Técnica-Científica do Interior, SPTCI, 

além da criação de 05 (cinco) Centros Regionais e 19 (dezenove) Postos Locais de 

Perícia Forense, que integrarão o atendimento às mesorregiões do Estado do 

Maranhão, conforme abaixo enumerados e justificados: 

Atuais Núcleos de Perícias da SPTC: 

● Na Mesorregião Norte, em São Luís (Centro Estadual); 

● Na Mesorregião Leste, em Timon (Centro Regional);  

● Na Mesorregião Oeste, em Imperatriz (Centro Regional). 

Novos Centros Regionais propostos: 

●  Na Mesorregião Norte, em Pinheiro; 

● Na Mesorregião Oeste, em Santa Inês (Lei 10.238 de 13 de maio de 

2015); 

● Na Mesorregião Central, em Presidente Dutra; 

● Na Mesorregião Leste, em Chapadinha; 

● Na Mesorregião Sul, em Balsas. 

Assim, após implantação dos Centros propostos, ficará o Estado do 

Maranhão com 07 (sete) Centros Regionais abrangendo todas as suas 

mesorregiões, além da sede (Centro Estadual), em São Luís, ou seja:  

1 Mesorregião Norte, em São Luís e Pinheiro; 

2 Mesorregião Sul, em Balsas; 

3 Mesorregião Central, em Presidente Dutra; 
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4 Mesorregião Leste, em Chapadinha e Timon; 

5 Mesorregião Oeste, em Imperatriz e Santa Inês. 

Quanto aos Postos Locais, a SPTC solicita 19 (dezenove) unidades, também 

dispostos nas mesorregiões do Estado, a saber:  

i) Na Mesorregião Norte 

1 Um Posto Local em Barreirinhas; 

2 Um Posto Local em Rosário; 

3 Um Posto Local em Viana; 

4 Um Posto Local em Itapecuru-Mirim. 

ii) Na Mesorregião Oeste 

1 Um Posto Local em Zé Doca; 

2 Um Posto Local em Governado Nunes Freire; 

3  Um Posto Local em Açailândia; 

4  Um Posto Local em Buriticupu. 

iii) Na Mesorregião Central 

1 Um Posto Local em Grajaú; 

2 Um Posto Local em Bacabal; 

3 Um Posto Local em Barra do Corda; 

4 Um Posto Local em Pedreiras. 

iv) Na Mesorregião Leste 

1 Um Posto Local em Caxias (Lei 10.238 de 13 de maio de 2015); 

2 Um Posto Local em Codó; 

3 Um Posto Local em Santa Quitéria do Maranhão; 

4 Um Posto Local em São João dos Patos. 

v) Na Mesorregião Sul 

1 Um Posto Local em Estreito; 

2 Um Posto Local em Tasso Fragoso; 

3 Um Posto Local em Benedito Leite. 

Para a escolha das cidades que abrigarão a instalação dos novos Núcleos 

de Perícia, além da peculiaridade de estarem presentes nas cidades onde há 
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Delegacias Regionais, foi também levado em consideração a sua importância social 

para a região, a situação de fronteira, bem como o fato dessas cidades abrangerem 

distância inferior a 200 Km entre o Posto Local e o Centro Regional mais próximo. 

4 DA NECESSIDADE DA EXPANSÃO DA SPTC 

A grande dificuldade que os Núcleos de Perícia do Estado do Maranhão 

enfrentam para o pronto atendimento das suas demandas periciais, acha-se 

ancorada, principalmente, na extensa área territorial de cada mesorregião e no 

reduzido efetivo de Peritos Oficiais (Peritos Criminais, Médicos Legistas e 

Odontolegista – Lei 12.030 de 17 de setembro de 2009), o qual está muito aquém da 

proporção preconizada pela Organização das Nações Unidas, ONU, ou seja, de 

01 (um) Perito Criminal para cada 5.000 (cinco mil) habitantes (jornal O ESTADO DE 

SÃO PAULO de 29 de setembro de 2011, página 03). Outro ponto a considerar é o 

parco número de Núcleos, conforme externado no estudo feito pela SENASP, o qual 

nos coloca entre os cinco piores do país, quantitativamente. 

Dessa forma, a SPTC propõe a criação de novos Núcleos de Perícia em 

todas as mesorregiões do Estado, sendo que os Centros Regionais terão abrangência 

com distância máxima de 200 Km. Para os Postos Locais, o raio de ação ideal seria a 

distância máxima de 100 Km. Os respectivos raios de abrangência foram estimados 

levando-se em conta o quantitativo de Peritos Oficiais necessário para cada núcleo, 

bem como o tempo que se levaria no deslocamento até o local da ocorrência e o seu 

retorno, além do que se empregaria nos exames. 

Para melhor gerir os novos Núcleos de Perícia e os já existentes, a SPTC 

propõe ainda o seu desmembramento em Superintendência de Polícia Técnico-

Científica da Capital (SPTCC), responsável pelas demandas dos Institutos instalados 

em São Luís, assim como garantir suporte técnico específico aos Núcleos Periciais 

das demais mesorregiões; e a criação da Superintendência de Polícia Técnico-

Científica do Interior, SPTCI, que garantirá assistência aos Núcleos Periciais das 

cinco mesorregiões, concatenado por meio da Coordenação Regional de Perícia 

(Apêndice II). 

Essa disposição permitirá maior abrangência, e de forma célere, no 

atendimento das demandas da sociedade, bem como contribuir eficazmente com a 

justiça. 
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Na Tabela 1 e Quadros 1 e 2, confeccionados a partir dos dados 

apresentados pela SENASP no documento “Diagnóstico de Perícia Criminal no 

Brasil”, demonstramos um paralelo entre Estados, referente à respectiva área 

territorial, Núcleos de Perícia Forense e população brasileira. 

 

Tabela 1. Efetivo de Núcleos de Perícias Forense por Estado/População/Área 

territorial 

Estado Área 

Territorial 

Qtde Núcleos de 

Perícia Forense 
População 

Maranhão 331.936,948 3 6.574.789 

Ceará 148.886,308 6 8.452.381 

Tocantins 277.720,569 14 1.383.445 

Goiás 340.111,376 14 6.003.788 

Santa Catarina 95.733,978 29 6.248.436 

Bahia 564.733,081 30 14.016.906 

Minas Gerais 586.519,727 64 19.597.330 

São Paulo 248.222,362 84 41.262.199 

Fontes: SENASP (Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil); 

IBGE (censo 2010). 

 

Quadro 1. Paralelo entre Estados: Quantidade de Núcleos / Área territorial 
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Quadro 2. Paralelo entre Estados: Quantidade de Núcleos / População 

 

 

Observa-se pela Tabela e Quadros acima que o Estado do Maranhão, em 

relação a outros Estados com população maior ou aproximada, encontra-se muito 

defasado no quantitativo de Núcleos de Perícia existentes, mesmo quando 

comparado com Estados contendo população ou área territorial menor. 

Portanto, a abertura de novos Núcleos de Perícia (Centros Regionais e 

Postos Locais) faz-se necessária, visando o atendimento mais abrangente e imediato 

àqueles que necessitam, proporcionando à população melhor acesso a todos os 

serviços oferecidos pelos Órgãos dessa SPTC, com a possibilidade de se aproximar 

de uma cobertura plena de todo território maranhense. 

Outro ponto favorável da área de ação dos Núcleos de Perícia será o 

fortalecimento do cumprimento do prazo legal de conclusão da perícia (exame, 

análise dos vestígios e confecção de laudo), já que ocorrerá uma redistribuição de 

atuação, desobstruindo os já sobrecarregados Núcleos atuais. 

A tabela seguinte ilustra a distribuição dos Núcleos de Perícias Forense 

existentes, tanto em relação à quantidade de municípios e área abrangida quanto ao 

quantitativo da população maranhense potencialmente a ser atendida. 
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Tabela 2. Potencial de abrangência dos Núcleos Periciais existentes 

Núcleo de Perícia 

Forense 

Qtde de 

Municípios 

Área Abrangida 

(km2) 

População 

(hab) 

São Luís 83 81.071,502  3.393.912 

Timon  29 44.124,587  1.195.291 

Imperatriz 50 149.419,518   1.210.600  

TOTAL 162 274.615,607  5.799.803 

Fonte: IBGE (censo 2010) 

 

Ressalta-se que atualmente os Institutos do Núcleo de Perícia Forense de 

São Luís buscam atender, além dos municípios da região metropolitana, todos os 

demais municípios da Mesorregião Norte; 17 (dezessete) municípios da Mesorregião 

Oeste e 06 (seis) da Mesorregião Central, totalizando 83 (oitenta e três) municípios. 

No entanto, tal abrangência é devido aos casos de exames agendados, sendo que 

as cidades fora da ilha com ocorrências de morte violenta, principalmente os crimes 

de homicídios e os acidentes de trânsito com vítima fatal, ficam descobertas, ou seja, 

sem atendimento, pois o efetivo pericial de São Luís ainda é insuficiente para 

atender a contento as ocorrências da região metropolitana.  

Já os Institutos do Núcleo de Perícia Forense de Timon tentam atender 

06 (seis) municípios da Mesorregião Central e 23 (vinte e três) municípios da 

Mesorregião Leste, enquanto que os Institutos do Núcleo de Perícia Forense de 

Imperatriz procuram apoiar 03 (três) municípios da Mesorregião Central, 35 (trinta e 

cinco) municípios da Mesorregião Oeste e 12 (doze) municípios da Mesorregião Sul.  

Semelhantemente ao que ocorre com o Núcleo de São Luís, os crimes de 

homicídios e ocorrências de acidentes de trânsito com vítima fatal sucedidos em 

cidades muito afastadas dos demais Núcleos, acima de 200 Km (duzentos 

quilômetros), também ficam sem o pronto atendimento, visto que para cobrir 

distâncias dessa magnitude demandará tempo mínimo de deslocamento de 

04 (quatro) horas, ida e volta, além daquele necessário para os exames. 

Consequentemente, para distâncias superiores, maior será o tempo empregado para 

essa ocorrência, o qual limita novos atendimentos. 
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Como exemplo dessa realidade, é possível, por meio da ilustração constante 

no Apêndice III, extraída do “Relatório de Atividades do Ano de 2015”, do Instituto de 

Criminalística de Imperatriz, observar o percurso que os Peritos Criminais do Núcleo 

de Imperatriz precisam realizar para cobrir regiões como Barra do Corda (309 km), 

Balsas (365 km) e São Raimundo das Mangabeiras (408 km). Semelhantemente, os 

Peritos Criminais do Instituto de Criminalística de Timon precisam percorrer extensas 

áreas para atender ocorrências em municípios como Bacabal (257 Km), Colinas (264 

Km), Poção de Pedras (288 Km), São João dos Patos (343 Km) e Tutóia (354 Km), 

entre outros, observado no Apêndice IV. 

Na Tabela 3 ilustra-se a distribuição de cada Núcleo de Perícia Forense 

proposta, tanto em relação à quantidade de municípios e áreas abrangidas, quanto 

ao quantitativo da população maranhense potencialmente a ser atendido. 

Tabela 3. Abrangência do Centro Estadual e dos Centros Regionais propostos 

Núcleo de Perícia 

Forense 

Qtde de 

Municípios 

Área Abrangida 

(km2) 
População (hab) 

São Luís e Pinheiro 59 51.878,121 2.590.076 

Chapadinha e Timon  44 70.606,230 1.334.005 

Presidente Dutra 43 54.840,555 929.475 

Imperatriz e Santa Inês 52 87.035,406 1.403.509 

Balsas 19 67.576,636 317.724 

TOTAL 217 331.936,948 6.574.789 

Fonte: IBGE (censo 2010) 

 

Com relação à Tabela acima, ressalta-se que, como o município de São Luís 

terá o status de Centro Estadual por abrigar outros Institutos de perícia forense além 

daqueles contemplados nos Centros Regionais, possuindo assim, o diferencial de 

ser mais bem estruturado com equipamentos de custo elevado que permitirão a 

realização de exames especializados, sua abrangência de atuação estender-se-á 

por todo o Estado para atender a essas demandas específicas. 

Pelos Quadros abaixo, nota-se que, com a execução desta Proposta, o 

Estado do Maranhão, em relação a outros Estados com quantitativo populacional 
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e/ou área territorial menor, superará o número de Núcleos de Perícia de alguns 

deles, mesmo quando comparado com Estados contendo população ou área 

territorial semelhante. 

 

Quadro 3. Paralelo entre Estados com a proposta de expansão: Quantidade de 

Núcleos / Área territorial 

 

 

 

Quadro 4. Paralelo entre Estados com a proposta: Quantidade de Núcleos / 
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Como demonstrado, a proposta de expansão dos Núcleos de Perícia Forense 

propiciará abranger todo o território maranhense, beneficiando o atendimento a 

6.574.789 (seis milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove) 

pessoas, além do suporte à Justiça. Ademais, com a multiplicação dos Núcleos 

Periciais haverá maior celeridade na prestação do serviço pericial, tanto em relação ao 

atendimento agendado quanto em relação aos atendimentos imediatos, como ao que 

ocorre em locais de morte violenta e de acidentes de trânsito com vítima de lesões ou 

fatal. 

Convém ressaltar que na XX Reunião do Conselho dos Dirigentes dos Órgãos 

Periciais do Brasil, em agosto de 2013, a SENASP/MJ apresentou o Convênio “Brasil 

mais Seguro”, lançado por meio da Portaria nº 109, de 13/09/2013 (DOU 17/09/13), 

contemplando doações de diversos equipamentos para unidades federativas nas áreas 

técnicas: Medicina Legal, Perícia em Local de Crime Violento Letal Intencional, Balística 

Forense e Papiloscopia na Capital e no Interior. 

Os partícipes dos respectivos convênios deverão assumir compromisso de 

implementar ações bilaterais, tais como: manter quantitativo de profissionais de perícia 

suficiente para atendimento das demandas existentes nas áreas periciais objeto do 

acordo; apresentar, em um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura 

do acordo, um planejamento detalhado da interiorização das unidades de perícia 

que desenvolvem atividades de Medicina Legal, Perícia em Local de Crime Violento 

Fatal Intencional e Balística Forense; encaminhar anualmente à SENASP um relatório 

contendo quantitativo de profissionais de perícia existentes na Unidade Federativa, área 

de atuação e formação acadêmica. 

Assim, verifica-se que a interiorização das unidades de perícia é um projeto 

institucional em todo o Brasil, incentivado com tal ênfase pelo próprio Governo Federal 

por meio da SENASP/MJ, que passou a constar como requisito para o recebimento de 

recursos federais pelos Estados. 

5 DA JUSTIFICATIVA DA DISPOSIÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS E POSTOS 

LOCAIS 

Com o propósito de oferecer pronto atendimento às demandas dos municípios 

mais distantes dos Núcleos de Perícias Forense existentes, em conformidade com o 

projeto de “Interiorização e Cobertura dos Serviços Periciais Forense no País”, 
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recomendado pela SENASP/MJ, e tendo ainda em foco a disponibilização dos laudos à 

justiça dentro do prazo legal e às preocupantes estatísticas das ocorrências de 

homicídios no Estado, conforme divulgado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 

em 2014, a SPTC propõe sua expansão necessária no atendimento regionalizado 

através da implantação de 05 (cinco) Centros Regionais e 19 (dezenove) Postos Locais 

de Perícia Forense, os quais, em conjunto com os Núcleos de Perícia Forense 

existentes, cobrirão todos os municípios maranhenses, cuja justificativa de sua 

localização expomos abaixo. 

5.1 DA ESCOLHA DOS CENTROS REGIONAIS PROPOSTOS 

A SPTC solicita a criação de 05 (cinco) Centros Regionais, sugeridos conforme 

peculiaridades específicas de cada cidade, a saber, além de estarem em município 

onde há Delegacia Regional: 

1. Um Núcleo de Perícia Forense de Santa Inês, o qual já foi criado pela Lei 

10.238 de 13 de maio de 2015. Acha-se em posição estratégica, pois, além de 

responder pelos municípios do extremo norte da Mesorregião Oeste, também dará 

suporte técnico aos municípios circunvizinhos, inclusive de outras mesorregiões (Norte 

e Central). Outro ponto a ressaltar é a facilidade de acesso aos municípios, visto que 

Santa Inês é surtida por 03 (três) rodovias federais (BR 222, BR 316 e BR 135); 

2. Um Núcleo de Perícia Forense de Pinheiro, que, distando de São Luís em 

339 Km (trezentos e trinta e nove quilômetros), atenderá as demandas dos municípios 

localizados no extremo oeste da Mesorregião Norte, além de responder pelo Posto 

Local a ser instalado em Viana, bem como suporte técnico aos municípios do extremo 

norte da Mesorregião Oeste. Com esse Núcleo, desobstruiremos o acúmulo de 

demandas do Núcleo da Capital, que hoje atende 3.393.912 (três milhões, trezentos e 

noventa e três mil, novecentos e doze) habitantes, sendo que muitos destes estão nos 

municípios da baixada; 

3. Um Núcleo de Perícia Forense em Chapadinha para dividir as demandas 

atendidas atualmente pelo Núcleo de Timon, distantes a 209 Km (duzentos e nove 

quilômetros). Esse Núcleo será responsável pelas demandas do extremo norte da 

Mesorregião Leste, além de prestar suporte técnico ao Posto Local na cidade de Codó 

e cidades circunvizinhas localizadas na Mesorregião Norte; 
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4. Um Núcleo de Perícia Forense em Presidente Dutra que coordenará o 

Posto Local de Bacabal, Pedreiras e Barra do Corda, responsáveis pelo atendimento a 

todos os municípios da Mesorregião Central, além de municípios circunvizinhos das 

demais mesorregiões, facilmente acessados por meio das rodovias federais BR 135 e 

226. Outra razão motivadora da escolha desse Núcleo, dar-se ao fato desse município 

ter despontado como o mais violento do Estado, com 60,7 homicídios para cada 

100.000 (cem mil) habitantes, entre os anos de 2010 a 2012, e o 38ª do país, segundo 

reportagem da revista Exame ( http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-250-cidades-

mais-violentas-do-brasil); e 

5. Um Núcleo de Perícia Forense em Balsas que atenderá todos os 

municípios da Mesorregião Sul por meio do seu Posto Local, desobstruindo assim as 

demandas anteriormente atendidas pelo Núcleo de Perícia Forense de Imperatriz, 

distante a 389 Km (trezentos e oitenta e nove quilômetros). 

5.2 DA ESCOLHA DOS POSTOS LOCAIS 

A SPTC solicita a implantação de 19 (dezenove) Postos Locais nos municípios 

que contêm Delegacias Regionais, com exceção de 07 (sete) municípios, além de 

estarem localizados em fronteira, a saber: 

1. Um Posto Local em Viana que, sobre a coordenação do Centro Regional 

de Pinheiro, responderá pelas ocorrências decorrentes dos municípios circunvizinhos 

contidos num raio de abrangência em até 100 Km (cem quilômetros), perfazendo 09 

(nove) municípios, respondendo por 242.742 (duzentos e quarenta e dois mil, 

setecentos e quarenta e dois) habitantes. Outro fator favorável para a instalação do 

referido posto, está na existência de uma Delegacia Regional na cidade; 

2. Um Posto Local em Itapecuru Mirim, onde já existe uma Delegacia 

Regional, que responderá ao Centro Estadual em São Luís, o qual abrangerá 10 (dez) 

municípios e responsável por 268.410 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e 

dez) habitantes; 

3. Um Posto Local em Rosário que responderá ao Centro Estadual em 

São Luís e será responsável pelas ocorrências de 08 (oito) municípios o que 

corresponde a 155.012 (cento e cinquenta e cinco mil e doze) habitantes. Ali também 

há uma Delegacia Regional; 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-250-cidades-mais-violentas-do-brasil
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-250-cidades-mais-violentas-do-brasil
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4. Um Posto Local em Barreirinhas por se tratar de uma cidade com 

grande fluxo de turistas e que brevemente contará com um aeroporto, o qual passará a 

receber voos domésticos, elevando ainda o potencial turístico da cidade. Esse posto 

abrangerá 05 (cinco) municípios, com distância máxima de 123 Km (cento e vinte e três 

quilômetros), equivalendo a 150.101 (cento e cinquenta mil, cento e um) habitantes; 

5. Um Posto Local em Santa Quitéria do Maranhão que se encontra na 

Mesorregião Leste e se reportará ao Centro Estadual de Chapadinhas, o qual se 

encontra a 103 Km (cento e três quilômetros). Responderá por 08 (oito) municípios do 

extremo norte da Mesorregião Leste, perfazendo 171.009 (cento e setenta e um mil e 

nove) habitantes; 

6. Um Posto Local em Codó que já apresenta uma Delegacia Regional. 

Esse posto estará sobre a supervisão do Centro Estadual de Timon, distante em 166 

Km (cento e sessenta e seis quilômetros). Será responsável pelo atendimento às 

demandas periciais de 06 (seis) municípios, totalizando 264.258 (duzentos e sessenta 

e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito) habitantes, distribuídos em aproximadamente 

9.910 Km2 (nove mil, novecentos e dez quilômetros quadrados); 

7. Um Posto Local em Caxias que já foi criado pela Lei 10.238 de 13 de 

maio de 2015. Estará sobre a supervisão do Centro Estadual de Timon, distante em 67 

Km (sessenta e sete quilômetros), e será responsável pelo atendimento às demandas 

periciais de 04 (quatro) municípios contendo 243.069 (duzentos e quarenta e três mil e 

sessenta e nove) habitantes, distribuídos em aproximadamente 9.553 Km2 (nove mil, 

quinhentos e cinquenta e três quilômetros quadrados). Outro fator de escolha está 

associado ao fato da existência de uma Delegacia Regional na cidade; 

8. Um Posto Local em São João dos Patosque localizado no sudeste da 

Mesorregião Leste, responderá por 10 (dez) municípios que totalizam, 

aproximadamente, 20.295 Km2 (vinte mil, duzentos e noventa e cinco quilômetros 

quadrados) e uma população de 149.922 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e 

vinte e dois) habitantes. Será supervisionado pelo Centro Estadual de Timon e 

apresenta raio de ação inferior a 100 Km (cem quilômetros). Também possui Delegacia 

Regional; 
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9. Um Posto Local em Grajaú que atenderá as demandas periciais dos 

municípios do extremo sul e oeste da Mesorregião Central e se reportará ao Centro 

Regional em Presidente Dutra. Esse posto abrangerá 05 (cinco) municípios, com uma 

população total que chega a 142.851 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e 

cinquenta e um) habitantes, e cobrirá uma área próxima a 25.439 Km2 (vinte e cinco 

mil, quatrocentos e trinta e nove quilômetros quadrados), sendo que há município 

distante em 125 Km (cento e vinte e cinco quilômetros); 

10. Um Posto Local em Barra do Corda por apresentar uma Delegacia 

Regional e será responsável pelas demandas periciais de 05 (cinco) municípios do 

sudeste da Mesorregião Central, com distância perto de 100 Km (cem quilômetros) do 

Centro Regional mais próximo, que será em Presidente Dutra, ao qual estará 

vinculado. O referido posto abrangerá uma população de 119.558 (cento e dezenove 

mil, quinhentos e cinquenta e oito) habitantes e uma área de aproximada de 12.887 

Km2 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete quilômetros quadrados); 

11. Um Posto Local em Pedreiras, pois possui uma Delegacia Regional e 

estará subordinado ao Centro Regional de Presidente Dutra. Esse posto irá atender 12 

(doze) municípios circunvizinhos tendo o mais distante a 72 Km (setenta e dois 

quilômetros), sendo que juntos apresentam uma área com cerca de 5.192 Km2 (cinco 

mil, cento e noventa e dois quilômetros quadrados) com 192.912 (cento e noventa e 

dois mil, novecentos e doze habitantes); 

12. Um Posto Local em Bacabal, onde também apresenta Delegacia 

Regional, o qual abrangerá 09 (nove) municípios da Mesorregião Central e 01 (um) 

município da Mesorregião Norte, com município distando em 80 Km (oitenta 

quilômetros) do posto. Responderá ao Centro Regional de Presidente Dutra, com uma 

cobertura em área territorial aproximada de 7.188 Km2 (sete mil, cento e oitenta e oito 

quilômetros quadrados) e 267.262 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e 

sessenta e dois) habitantes. A razão da extensão do atendimento ao município da 

Mesorregião Norte, Conceição do Lago-Açu, é devido a sua distância ser menor a este 

posto do que aos de Viana e Itapecuru Mirim; 

13. Um Posto Local em Governador Nunes Freire que atenderá as 

demandas dos municípios do extremo norte da Mesorregião Oeste, o qual dará 
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celeridade ao atendimento das ocorrências daquela região. Esse posto será 

coordenado pelo Centro Estadual de Santa Inês e terá abrangência de 17 (dezessete) 

municípios com 279.520 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte) habitantes 

e área territorial aproximada de 17.232 Km2 (dezessete mil, duzentos e trinta e dois 

quilômetros quadrados), sendo que o município mais distante está a 126 Km (cento e 

vinte seis quilômetros) do referido posto; 

14. Um Posto Local em Zé Doca por apresentar uma Delegacia Regional e 

que dará pronto atendimento a 08 (oito) municípios circunvizinhos, parcamente 

atendidos por São Luís. O referido posto terá o Centro Estadual de Santa Inês como 

coordenador e será responsável por uma população de 195.238 (cento e noventa e 

cinco mil, duzentos e trinta e oito) habitantes e uma área territorial aproximada de 

24.343 Km2 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e três quilômetros quadrados), 

chegando a atender uma distância de 173 Km (cento e setenta e três quilômetros); 

15. Um Posto Local em Açailândia que dividirá as ocorrências do Núcleo de 

Perícia Forense de Imperatriz, abrangendo 04 (quatro) municípios com atendimento à 

distância de 124 Km (cento e vinte e quatro quilômetros). O respectivo posto 

responderá por uma área territorial de 12.813 Km2 (doze mil, oitocentos e treze 

quilômetros quadrados), com população de 167.630 (cento e sessenta e sete mil, 

seiscentos e trinta) habitantes. Outra razão da escolha desse município como Posto 

Local, deve-se, também, pelo fato da existência de uma Regional da SPCI; 

16. Um Posto Local em Estreito por se tratar de uma cidade localizada em 

fronteira e que irá atender as demandas periciais dos municípios da região sudoeste da 

Mesorregião Sul, além de ser recortada por duas Rodovias Federais, BR 226 e 230, as 

quais proporcionam um grande fluxo de veículos no sentido do Maranhão para 

Tocantins e vise-versa. Este Posto abrangerá 07 (sete) municípios perfazendo uma 

área territorial aproximada de 15.710 Km2 (quinze mil, setecentos e dez quilômetros 

quadrados) e respondendo por uma população de 118.058 (cento e dezoito mil, 

cinqüenta e oito) habitantes. Ressalta-se que esse posto irá abranger município 

distante a 127 Km (cento e vinte e sete quilômetros); 

17. Um Posto Local em Tasso Fragoso que irá dividir as ocorrências do 

Centro Regional de Balsas, o qual responderá por 02 (dois) municípios, cobrindo 
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distância de 175 Km (cento e setenta e cinco quilômetros). O referido Posto abrangerá 

uma área territorial de 15.515 Km2 (quinze mil, quinhentos e quinze quilômetros 

quadrados) e uma população de 18.562 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e dois) 

habitantes; 

18. Um Posto Local em Benedito Leite por se tratar de uma cidade 

localizada em fronteira e que irá atender as demandas periciais dos municípios da 

região nordeste da Mesorregião Sul. Este Posto abrangerá 03 (três) municípios, com 

distância de até 129 Km (cento e vinte e nove quilômetros), perfazendo uma área 

territorial aproximada de 4.775 Km2 (quatro mil, setecentos e setenta e cinco 

quilômetros quadrados) e responderá por uma população de 17.154 (dezessete mil, 

cento e cinqüenta e quatro) habitantes; e 

19. Um Posto Local em Buriticupu que dividirá as ocorrências do Centro 

Regional de Santa Inês, distante a 172 km (cento e setenta e dois quilômetros), e 

abrangerá 03 (três) municípios. Esse Posto Local terá um alcance de 121 Km (cento e 

vinte e um quilômetros), cobrindo uma área territorial aproximada de 8.191 Km2 (oito 

mil, cento e noventa e um quilômetros quadrados) e responderá por uma população de 

125.398 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e oito) habitantes. 

6 DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1 DA ESTRUTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO 

Os Postos Locais ficarão encarregados no atendimento às ocorrências que 

envolvem crimes contra o patrimônio, seja público ou privado, bem como nos casos 

contra a vida ou até mesmo em acidente de trânsito que envolve lesões corporais. Tal 

atendimento será realizado pelo Instituto de Criminalística (ICRIM). Além desse Órgão, 

os Postos Locais contarão também com uma Seção do Instituto de Identificação, 

IDENT, voltado para a emissão de carteira de identidade, assim como identificação 

criminal. 

Já nos Centros Regionais, além do ICRIM e IDENT, haverá também Instituto 

Médico Legal (IML) e o Centro de Perícias Técnicas para a Criança e o Adolescente 

(CPTCA), que juntos, oferecerão 15 (quinze) diferentes serviços à sociedade. 

Dessa forma, para um bom funcionamento desses Institutos, é imprescindível 

de uma área mínima de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) para cada um dos 
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Institutos, incluindo área construída e estacionamento. Para os Postos Locais, a área 

mínima necessária à edificação e estacionamento, deve ser de 1.000 m2 (mil metros 

quadrados) 

Embora o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal tenham 

atividades bem distintas, por questão de economicidade, logística e troca de 

informações entre Peritos Criminais e Médicos Legistas nos casos em que envolvem 

crimes contra a vida, recomenda-se que esses Institutos estejam instalados na mesma 

estrutura física mas em ambientes individualizados ou em prédios vizinhos. 

6.2 DO EFETIVO HUMANO NECESSÁRIO 

A complexidade dos exames realizados por cada Instituto, bem como a 

demanda da sociedade pelos serviços prestados por eles, requer um efetivo 

proporcional a essas especificidades. Essa demanda passa pelos profissionais do 

grupo de Peritos Oficiais (Peritos Criminais, Médicos Legistas e Odontolegista – Lei 

12.030 de 17 de novembro de 2009), pelos seus auxiliares (Auxiliar de Perícia Médico 

Legal e Auxiliar de Perícias Criminais), bem como por outros que, embora não sejam 

da Atividade de Polícia Civil, constituem um grupo de mão de obra imprescindível ao 

funcionamento e bom atendimento dos Institutos, tais como removedores, motoristas, 

administrativos e segurança armada. 

Com foco nesses profissionais, segue abaixo os quadros demonstrativos do 

efetivo humano necessário ao funcionamento de cada Centro Regional e Posto Local, 

além do Centro Estadual. 

Tabela 4. Quantidade de Profissionais da atividade-fim necessária aos 

Núcleos Periciais (Centros Regionais e Postos Locais). 

Profissionais de Perícia 
Centros 

Regionais 

Postos 

Locais 

Total 

Médico Legista  140 152 292 

Perito Criminal  329 209 538 

Odontolegista 35 – 35 

Auxiliar de Perícia Criminal 84 152 236 

Auxiliar de Perícia Médico Legal 70 – 70 
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Tabela 5. Quantidade de Profissionais da Atividade-meio necessária aos Centros 

Regionais e Postos Locais 

Função 
Centros 

Regionais 

Postos 

Locais 

Total 

Motorista 70 95 165 

Removedor 63 – 63 

Administrativo 42 38 80 

Serviços Gerais 14 19 33 

Vigilância Armada 28 38 66 

 

Algumas das vagas supracitadas, referentes à atividade-fim, poderão ser 

preenchidas com Concurso Público, conforme solicitado à Delegacia-Geral, por meio 

do Ofício nº 070/2015/SPTC, de 23 de março de 2015. 

Salienta-se que em setembro de 2003, a SENASP elaborou o projeto 

“Arquitetura Institucional do Sistema Único de Segurança Pública” com o propósito de 

criar padrões mínimos de normatização e implementação do Plano Nacional de 

Segurança Pública alicerçados em nove eixos-temas, entre eles o que trata da 

Estruturação e Modernização da Perícia. Nesse documento é explicitado o baixo 

efetivo de Peritos Oficiais em cada Unidade da Federação, conforme transcrito: “A 

insuficiência de peritos oficiais e de pessoal de apoio é tão grande que há 

Institutos em que o número destes servidores não alcança o mínimo necessário 

para atender às requisições reais de exames periciais, sem considerar a 

demanda reprimida, ocasionando por vezes a substituição do profissional por 

agentes públicos inabilitados para o desempenho da função. Não é necessário 

enfatizar o prejuízo que isso acarreta, abrindo brechas que facilitam o 

questionamento dos laudos e a impunidade dos culpados.” 

Tal quadro se manteve praticamente invariável, conforme demonstrado pela 

mesma Secretaria em 2012, na publicação do “Diagnóstico da Perícia Criminal no 

Brasil”. 

Com base no que foi levantado pela SENASP, a Associação Brasileira de 

Medicina Legal passou a recomendar que haja um número mínimo de 01 (um) Médico 

Legista por cada 50.000, 30.000 e 20.000 habitantes, conforme o índice de violência 
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em baixa, médio e alto, respectivamente (ARTIGO - "Recursos Humanos na Medicina 

Legal: Quantidade de profissionais por habitante", disponível em 

http://wwwmedicinalegal.blogspot.com.br/2008_04_01_archive.html). 

Infelizmente, o Estado do Maranhão está bem abaixo dessa meta. No entanto, 

com a implantação do projeto de Expansão da Polícia Técnico-Científica, essa 

distorção começa a ser diminuída. 

7 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Maranhão não só 

auxilia a Justiça na materialização do crime através da prova material, que é mais 

convincente que a prova testemunhal, como também combate a impunidade, 

apontada como principal responsável pelo aumento da criminalidade, e, assim, 

contribui para uma sensação de maior segurança. 

É evidente a ascensão positiva no relacionamento da SPTC com as entidades a 

ela interligadas, como os demais órgãos da Polícia Civil, a Polícia Militar, a Defensoria 

Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário e inúmeras entidades sociais e de 

ensino, que são motivo de orgulho para o Estado do Maranhão. 

O Governo do Estado está implantando melhorias na Polícia Militar e na Polícia 

Civil que, somadas, fazem crescer a demanda dos trabalhos desenvolvidos pela SPTC 

e acreditamos que a nossa Superintendência somará esforços nestes bons serviços e, 

consequentemente, melhorará os padrões nacionais em Segurança Pública do Estado 

do Maranhão.  

Assim, a mesma SPTC visualiza esta outra possibilidade de crescimento, 

descrita neste trabalho, que não deixa de ser outro sonho, que traz para a população 

maranhense meios que proporcionam a efetivação da Justiça Social, principalmente 

para aqueles mais desatendidos pelo Poder Público, cabendo aos Gestores Públicos 

do Estado – como muito bem defende o nosso Governador – combater as 

desigualdades e corrigir os problemas acumulados ao longo do tempo. 
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Fonte: Relatório de Atividades do Ano de 2015, do ICRIM/ITZ, adaptado de http://goo.gl/5CYHhm. 
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Mapa descritivo da abrangência do Núcleo de Timon em 2015 

 

 

Fonte: Relatório de Atividades do Ano de 2015, do ICRIM/TIMON, adaptado de http://goo.gl/5CYHhm 
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