
 
 

 

 

 

Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo    

ATO (Normativo) Nº 344/2003-PGJ, DE 07 de novembro de 2003 
(Pt. nº 106.895/2003) 

 

Revogado pelo Ato (N) nº 516 – PGJ, 
17/09/2007 

Institui a obrigatoriedade da comunicação da ocorrência 
de ilícitos de caráter sexual, cometidos contra criança ou 
adolescente, ao Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 
 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO a diversidade das ações tendentes ao diagnóstico, ao tratamento e à repressão dos ilícitos 

que tenham conotação sexual, notadamente quando praticados contra crianças e adolescentes; 

 

CONSIDERANDO a divisão das atribuições do Ministério Público, especialmente nas grandes Comarcas, que 

impõe a adoção de providências por diversos Promotores de Justiça; 

 

CONSIDERANDO a conveniência de disciplinar e coordenar a atuação dos Promotores de Justiça tanto para a 

repressão ao agressor como para a adoção de medidas de proteção a crianças e adolescentes; 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 

 

Artigo 1º - Consideram-se ilícitos de caráter sexual, para efeitos deste ato, as infrações descritas no Título 

VI, da parte especial do Código Penal (artigos 213 a 234 do Código Penal), quando praticadas contra criança 

ou adolescente, e nos artigos 240, 241 e 244-A, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

Artigo 2º - Oficiando em inquérito policial ou em qualquer peça de informação, o Promotor de Justiça que 

tiver conhecimento da prática de ilícito elencado no artigo anterior deverá, no prazo assinado para sua 

manifestação, comunicar a ocorrência do fato ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e da Juventude. 

 

Parágrafo único. A comunicação de que trata este artigo poderá ser feita por ofício ou meio eletrônico, sem 

prejuízo da ulterior remessa da documentação necessária. 

 

Artigo 3º - O Centro de Apoio Operacional deverá encaminhar o expediente ao Promotor de Justiça que, no 

âmbito da Infância e Juventude, tenha atribuição para adotar as medidas pertinentes. 

 

Parágrafo único. Para fins de diagnóstico, o Centro de Apoio Operacional elaborará relatório periódico das 

informações recebidas.  

 

Artigo 4º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
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