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3. Colham-se informações preliminares junto à Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transporte – SMTT e a pessoas da comunidade;

4. Junte-se cópia da ata da audiência pública e de qualquer outro
documento pertinente.

Registre-se a portaria em livro próprio e comunique-se ao Conse-
lho Superior do Ministério Público.

Publique-se no quadro de avisos das Promotorias da Capital.

São Luís, 28 de setembro de 2010.

VICENTE DE PAULO SILVA MARTINS
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 002/2010

O PROMOTOR DE JUSTIÇA VICENTE DE PAULO SILVA
MARTINS, titular da 22ª Promotoria de Justiça Especializada Itinerante,
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 129, II e III, da Constitui-
ção da República e o art. 26, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público (Lei Federal nº 8.625/93), sem prejuízos das demais disposições
legais pertinentes,

Considerando a reclamação de moradores do bairro Angelim e de

adjacências, em audiência pública realizada por esta Promotoria de Justiça
no dia 20 de setembro de 2010, quanto à falta de segurança pública no

referido bairro e adjacências,

RESOLVE:

1. Instaurar sob sua presidência o presente procedimento admi-
nistrativo para apuração dos fatos relatados, sem prejuízo de outros que se

constatarem no curso da investigação;

2. Para auxiliá-lo na investigação nomeia secretária a servidora
RAFAELA BRANDÃO MAIA, Assessora Técnica V, matrícula nº 1070627,

lotada na 21ª Promotoria Especializada Itinerante, devendo tomar as
providências de praxe;

3. Colham-se dados junto à comunidade, requisitando-se em se-

guida informações junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado;

4. Junte-se cópia da ata da audiência pública e de qualquer outro
documento pertinente.

Registre-se a portaria em livro próprio e comunique-se ao Conse-
lho Superior do Ministério Público.

Publique-se no quadro de avisos das Promotorias da Capital.

São Luís, 01 de outubro de 2010.

VICENTE DE PAULO SILVA MARTINS
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 003/2010

O PROMOTOR DE JUSTIÇA VICENTE DE PAULO SILVA
MARTINS, titular da 22ª Promotoria de Justiça Especializada Itinerante,
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 129, II e III, da Constitui-
ção da República e o art. 26, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público (Lei Federal nº. 8.625/93), sem prejuízos das demais disposições
legais pertinentes,

Considerando a reclamação de moradores do bairro Angelim e de
adjacências, em audiência pública realizada por esta Promotoria de Justiça
no dia 20 de setembro de 2010, quanto à falta de infra-estrutura das ruas da
região, as quais têm problemas de pavimentação e de drenagem, acumu-
lando lixos e sujeiras, inclusive com risco para a saúde da população,

RESOLVE:

1. Instaurar sob sua presidência o presente procedimento admi-
nistrativo para apuração dos fatos relatados, sem prejuízo de outros que se
constatarem no curso da investigação;

2. Para auxiliá-lo na investigação nomeia secretário o servidor
IÚRI DE SOUSA FURTADO, Assessor Técnico V, matrícula nº 1070229,
lotado na 22ª Promotoria Especializada Itinerante, devendo tomar as
providências de praxe;

3. Solicite-se às entidades comunitárias a identificação das vias
com graves problemas de pavimetação e de drenagem e, após, solicite-se
informações à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

4. Junte-se cópia da ata da audiência pública e de qualquer outro
documento pertinente.

Registre-se a portaria em livro próprio e comunique-se ao Conse-
lho Superior do Ministério Público.

Publique-se no quadro de avisos das Promotorias da Capital.

São Luís, 01 de outubro de 2010.

VICENTE DE PAULO SILVA MARTINS
Promotor de Justiça

RESOLUÇÃO

Colégio  de  Procuradores  de  Justiça

RESOLUÇÃO Nº 02//2011-CPMP*

Regulamenta as atribuições dos Promo-
tores de Justiça oficiantes na Entrância
Final do Ministério Público do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no exercício da atri-
buição prevista no art. 23, § 2º, da Lei Complementar nº 13, de 25 de
outubro de 1991,

Considerando o disposto no art. 127, caput, da Constituição Fe-
deral, reproduzido no art. 1º da Lei nº 8.625/1993;

Considerando o teor do art. 37, caput, da Constituição Federal;

Considerando o disposto nos arts. 94, caput, e 98, I, II, VII, da
Constituição do Estado do Maranhão;

Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo
nº 5906AD/2010;

Considerando as minutas elaboradas pela Comissão de Trabalho
designada por meio da Portaria nº 3497/2010-GPGJ, designada para apre-
sentar minutas de anteprojetos de Resolução sobre os pontos da Resolução
nº 2/2009-CPMP impugnados pela Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (AMPEM) junto ao Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (substituições de membros e redefinição de atribuições das
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Promotorias de Justiça Cíveis, Criminais e Especializadas, da Capital),
no Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.000799/
2009-81, no qual o CNMP suspendeu, liminarmente, a eficácia da
referida Resolução;

Considerando a efetiva participação da AMPEM nas deliberações
da Comissão de Trabalho e sua aquiescência com o conteúdo das minutas
finais apresentadas;

Considerando a manifestação favorável da Corregedoria-Geral do
Ministério Público;

Considerando o direito da sociedade de ter assegurado o contínuo,
eficiente e pleno funcionamento do Ministério Público do Estado do
Maranhão;

RESOLVE:

Art. 1º As atribuições dos Promotores de Justiça atuantes na
Entrância Final, da Comarca da Capital, serão as constantes da tabela
instituída pelo Anexo I.

Art. 2º As substituições dos Promotores de Justiça, nas hipóteses
de afastamento legal, bem como o atendimento dos Órgãos Ministeriais
em regime de plantão, no Estado do Maranhão, serão regulamentados por
resoluções próprias.

Art. 3º Das 14 (quatorze) Promotorias de Justiça Cíveis, que
atualmente oficiam perante as 1ª a 7ª Varas de Família, e das 18 (dezoito)
Promotorias de Justiça Criminais, atualmente oficiantes junto às 1ª a 9ª
Varas Criminais, 07 (sete) e 09 (nove), respectivamente, serão colocadas
na condição de “extintas a vagar”, obedecidos os seguintes critérios:

I - a extinção se dará de acordo com a ordem de vacância, até o
limite fixado;

II - a vacância se dará por remoção, promoção do atual titular ou
pela transformação da respectiva Promotoria de Justiça em outra que já
esteja ou venha a ser criada e instalada, em face da criação e instalação de
nova Vara de Família ou Criminal.

III - na hipótese de criação e/ou instalação de nova Promotoria
de Justiça nas áreas de família e criminal, o Órgão Ministerial que se
encontrar em exercício a menos tempo na área respectiva deverá ser o
indicado para a titularidade da Promotoria de Justiça extinta, assumindo as
atribuições da nova Promotoria de Justiça criada/instalada, sempre obser-
vado o critério da antiguidade

Art. 4º Para fins de implementação da regulamentação das
atribuições das Promotorias de Justiça da Entrância Final, da Comarca
da Capital, a Procuradora-Geral de Justiça baixará ato específico de
adequação, de acordo com a nova distribuição de atribuições constan-
te do Anexo I.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís (MA), 31 de janeiro de 2011.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário da Justiça do
Estado do Maranhão e no Boletim Interno Eletrônico

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

_____________
*Republicada por incorreção contida no DJE nº 026, de 07.02.2011

ANEXO I (RESOLUÇÃO Nº 02/2011-CPMP)*

Promotorias de Justiça/Promotores de Justiça da Entrância
Final – Número, Classificação Funcional e Atribuições

Nº de 
Ordem 

Designação/Orden
ação Anterior 

Designação/Orden
ação Atual Atribuições 

 
Promotorias de Justiça Cíveis de São Luís 

 
01 

 

 
1ª Promotoria de 

Justiça Cível 
 

1ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(1º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos das 1ª e 9ª  
Varas Cíveis não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica. Atuar  
junto ao 1º Juizado Especial  
Cível. Oficiar nos feitos  
cíveis da 1ª Turma  
Recursal. Oficiar nas  
habilitações de casamento  
processadas no registro civil  
das pessoas naturais da 1ª  
zona. 

 
02 

 

 
2ª Promotoria de 

Justiça Cível  
 

2ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(2º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos das 2ª e 
10ª Varas Cíveis não afetos 
a órgão de execução com 
atribuição específica. Atuar 
junto ao 2º Juizado Especial 
Cível. Oficiar nos feitos 
cíveis da 2ª Turma Recursal. 
Oficiar nas habilitações de 
casamento processadas no 
registro civil das pessoas 
naturais da 2ª zona. 

 
03 

 

 
3ª Promotoria de 

Justiça Cível 
 

3ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(3º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos das 3ª e  
11ª Varas Cíveis não afetos  
a órgão de execução com  
atribuição específica. Atuar  
junto ao 3º Juizado Especial  
Cível. Oficiar nos feitos  
cíveis da 3ª Turma  
Recursal. Oficiar nas  
habilitações de casamento  
processadas no registro civil  
das pessoas naturais da 3ª  
zona. 

 
04 

 

 
4ª Promotoria de 

Justiça Cível 
 

4ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(4º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos das 4ª e  
12ª Varas Cíveis não afetos  
a órgão de execução com  
atribuição específica. Atuar  
junto ao 4º Juizado Especial  
Cível. Oficiar nos feitos  
cíveis da 4ª Turma  
Recursal. Oficiar nas  
habilitações de casamento  
processadas no registro civil  
das pessoas naturais da 4ª 
zona. 

 
05 

 

 
5ª Promotoria de 

Justiça Cível  

5ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(5º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos das 5ª e  
13ª Varas Cíveis não afetos  
a órgão de execução com  
atribuição específica.  Atuar  
junto ao 5º Juizado Especial  
Cível. Oficiar nos feitos  
cíveis da 5ª Turma  
Recursal. Oficiar nas  
habilitações de casamento  
processadas no registro civil  
das pessoas naturais da 5ª  
zona. 

 
06 

 

 
6ª Promotoria de 

Justiça Cível 

6ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(6º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos das 6ª e 
14ª Varas Cíveis não afetos  
a órgão de execução com  
atribuição específica.  Atuar  
junto ao 6º Juizado Especial  
Cível e das Relações de  
Consumo e ao Juizado  
Especial do Trânsito.  
Despachar as precatórias  
ministeriais cíveis versando  
matéria que não de direito  
de família ou afeta a  
Promotoria de Justiça  
Especializada,  
providenciando o seu  
cumprimento. Atuar junto à  
Turma Recursal  
eventualmente criada(*)1 

 
07 

 

 
7ª Promotoria de 

Justiça Cível 

7ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(7º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos das 7ª e  
15ª Varas Cíveis não afetos  
a órgão de execução com  
atribuição específica. Atuar  
junto ao 7º e 9º Juizados  
Especiais Cíveis e das  
Relações de Consumo.  
Despachar as precatórias  
ministeriais versando  
matéria de direito de família  
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autuadas sob numeração  
ímpar, providenciando o seu  
cumprimento. Atuar junto à 
Turma Recursal  
eventualmente criada (*) 

 
08 
 

 
8ª Promotoria de 

Justiça Cível 

8ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(8º Promotor de 
Justiça Cível) 

Oficiar nos feitos da 8ª Vara  
Cível não afetos a órgão de  
execução com atribuição  
específica. Atuar junto aos  
8º e 10º Juizados Especiais  
Cíveis e das Relações de  
Consumo. Despachar as  
precatórias ministeriais  
versando matéria de direito  
de família autuadas sob  
numeração par,  
providenciando o seu  
cumprimento.  Atuar junto à  
Turma Recursal  
eventualmente criada (*) 

09 
 

1ª Promotoria Cível 
da Fazenda Pública 

 

9ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(1º Promotor de 
Justiça de Faz. 

Pública) 

Oficiar nos feitos das 1ª e 6ª  
Varas da Fazenda Pública  
não afetos a órgão de  
execução com atribuição  
específica. Atuar junto ao  
11º Juizado Especial Cível e  
das Relações de Consumo. 

10 
 

2ª Promotoria Cível 
da Fazenda Pública 

 

10ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(2º Promotor de 
Justiça de Faz. 

Pública) 

Oficiar nos feitos das 2ª e 7ª 
Varas da Fazenda Pública  
não afetos a órgão de  
execução com atribuição  
específica. Atuar junto ao   
12º Juizado  Especial Cível  
e das Relações de  
Consumo. 

11 
 

3ª Promotoria Cível 
da Fazenda Pública 

 

11ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(3º Promotor de 
Justiça de Faz. 

Pública) 

Oficiar nos feitos das 3ª e 8ª  
Varas da Fazenda Pública  
não afetos a órgão de  
execução com atribuição  
específica. ao   13º Juizado  
Especial Cível e das  
Relações de Consumo. 

12 4ª Promotoria Cível 
da Fazenda Pública 

 

12ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(4º Promotor de 
Justiça de Faz. 

Pública) 

Oficiar nos feitos da 4ª Vara  
da Fazenda Pública não  
afetos a órgão de execução  
com atribuição específica.  
Atuar junto ao 14º Juizado  
Especial Cível e das  
Relações de Consumo2. 

13 5ª Promotoria Cível 
da Fazenda Pública 

 

13ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(5º Promotor de 
Justiça de Faz. 

Pública) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara  
da Fazenda Pública não  
afetos a órgão de execução  
com atribuição específica.  
Atuar junto ao Juizado  
Especial da Fazenda  
Pública3. 

14 
 

 
23ª Promotoria de 

Justiça Cível 
 

14ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(1º Promotor de 
Justiça de 

Sucessões, Tutela, 
Interdição e 
Ausência)  

Oficiar nos feitos da 1ª Vara  
de Interdição e Sucessão. 
(*)4 Enquanto não for  
instalada a 2ª Vara de  
Interdição e Sucessão,  
deverá oficiar  em todos os  
feitos da Vara de Interdição,  
Sucessão e Alvará 

15 
 

 
(*)5 

15ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(2º Promotor de 
Justiça de 

Sucessões, Tutela, 
Interdição e 
Ausência) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara 
de Interdição e Sucessão.6 

16 
 

9ª Promotoria de 
Justiça Cível  

16ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(1º Promotor de 
Justiça  de Família) 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
17 

14ª Promotoria de 
Justiça Cível  

17ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(2º Promotor de 
Justiça  de Família) 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
18 

10ª Promotoria de 
Justiça Cível  

18ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(3º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara 
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 
 

 
19 

 

15ª Promotoria de 
Justiça Cível  

19ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(4º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 
 

 
20 

11ª Promotoria de 
Justiça Cível  

20ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(5º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
21 

16ª Promotoria de 
Justiça Cível  

21ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(6º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
22 

 

12ª Promotoria de 
Justiça Cível  

22ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(7º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 4ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
23 

17ª Promotoria de 
Justiça Cível  

23ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(8º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 4ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
24 

13ª Promotoria de 
Justiça Cível  

24ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(9º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 
 

 
25 

18ª Promotoria de 
Justiça Cível  

25ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(10º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
26 

 

19ª Promotoria de 
Justiça Cível  

26ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(11º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 6ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

27 20ª Promotoria de 
Justiça Cível  

27ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(12º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 6ª Vara 
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
28 

 

21ª Promotoria de 
Justiça Cível   

28ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(13º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 7ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
29 

22ª Promotoria de 
Justiça Cível   

29ª Promotoria de 
Justiça Cível 

(14º Promotor de 
Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 7ª Vara  
de Família não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica,  
conforme distribuição  
interna. 

 
30 

 

(*)7 

 
30ª Promotoria de 

Justiça Cível 
(15º Promotor de 

Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 8ª Vara  
de Família8 não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica.  

 
Promotorias de Justiça Especializadas de São Luís 

 
31 

 

1ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

1ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(1º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara  
Criminal não afetos a órgão  
de execução com atribuição  
específica, conforme  
distribuição interna. 

Promotorias de Justiça Criminais de São Luís
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32 

17ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

2ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(2º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição  
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
33 
 

2ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

3ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(3º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
34 

18ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

4ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(4º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

35 
 

3ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

5ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(5º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
36 

19ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

6ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(6º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
37 
 

4ª  Promotoria de 
Justiça Criminal 

7ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(7º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 4ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
38 

20ª  Promotoria de 
Justiça Criminal 

8ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(8º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 4ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
39 
 

5ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

9ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(9º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
40 

21ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

10ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(10º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
41 
 

 6ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

11ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(11º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 6ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 
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 22ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

12ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(12º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 6ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
43 
 

7ª  Promotoria de 
Justiça Criminal 

13ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(13º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 7ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

44 23ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

14ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(14º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 7ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
45 
 

8ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

 

15ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(15º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 8ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
46 

24ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

 

16ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(16º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 8ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
47 
 

9ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

17ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(17º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 9ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 

 
48 

25ª  Promotoria de 
Justiça Criminal  

18ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(18º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 9ª Vara 
Criminal não afetos a órgão 
de execução com atribuição 
específica, conforme  
distribuição interna. 
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28ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

19ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(19º Promotor de 
Justiça Criminal)   

Atuar junto ao 1º Juizado 
Especial Criminal. Oficiar 
nos feitos criminais da 1ª 
Turma Recursal, não afetos 
a Órgão de Execução com 
atribuições específicas. 

 
50 

29ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

20ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(20º Promotor de 
Justiça Criminal)   

Atuar junto ao 2º Juizado 
Especial Criminal. Oficiar 
nos feitos criminais da 2ª 
Turma Recursal, não afetos 
a Órgão de Execução com 
atribuições específicas. 
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30ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

21ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(21º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Atuar junto ao 3º Juizado 
Especial Criminal. Oficiar 
nos feitos criminais da 3ª 
Turma Recursal, não afetos 
a Órgão de Execução com 
atribuições específicas. 
 

 
52 

 
(*)9 

22ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(22º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Atuar junto ao 4º Juizado 
Especial Criminal10 .  
Oficiar nos feitos criminais  
da 4ª Turma Recursal, não  
afetos a Órgão de Execução  
com atribuições específicas. 
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11ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

23ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(23º Promotor de 
Justiça Criminal) 

Atuar junto à Central de  
Inquéritos. Conhecer das  
precatórias ministeriais  
versando matéria criminal,  
providenciando o seu  
cumprimento. Oficiar nos  
feitos criminais da 5ª Turma  
Recursal, não afetos a  
Órgão de Execução com  
atribuições específicas. 

 
54 

10ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 
24ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(1º Promotor de 

Justiça de 
Entorpecentes) 

 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara  
de Entorpecentes não afetos  
a órgão de execução com  
atribuição específica. 
(*)11 Enquanto não for  
instalada a 2ª Vara de  
Entorpecentes, deverá  
oficiar apenas nos feitos de  
numeração ímpar da 1ª Vara  
de Entorpecentes. 

 
55 

 
26ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 

25ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(2º Promotor de 

Justiça de 
Entorpecentes) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara 
de Entorpecentes12.  
(*)13 Enquanto não for  
instalada a 2ª Vara de  
Entorpecentes, deverá  
oficiar apenas nos feitos de  
numeração par da 1ª Vara  
de Entorpecentes 
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12ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 
26ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(1º Promotor de 
Justiça do Júri) 

 

Conhecer dos Inquéritos 
Policiais nos crimes dolosos  
contra a vida, sejam eles  
consumados, tentados ou  
conexos, bem como  
promover as  
correspondentes ações  
penais, nelas oficiando até a 
sentença do Tribunal do  
Júri. Interpor os recursos  
pertinentes e oferecer as  
contrarrazões. Atuar nas  
sessões do Tribunal do Júri, 
no 1º semestre de cada ano, 
em sistema de rodízio com 
a 27ª Promotoria de Justiça 
Criminal (2º Promotor de  
Justiça do Júri),  
ressalvando-se que,  
havendo disponibilidade, a  
atuação nas sessões do  
Tribunal do Júri poderá se  
dar mesmo durante os  
períodos em que estiver  
responsável pela realização  
dos sumários, respeitando- 
se o princípio do promotor  
natural. 



   D. O. PODER  JUDICIÁRIO10 TERÇA-FEIRA,  22 - FEVEREIRO - 2011
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13ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 
27ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(2º Promotor de 
Justiça do Júri) 

Conhecer dos Inquéritos  
Policiais nos crimes dolosos  
contra a vida, sejam eles  
consumados, tentados ou  
conexos, bem como  
promover as  
correspondentes ações  
penais, nelas oficiando até a  
sentença do Tribunal do  
Júri.  Interpor os recursos  
pertinentes e oferecer as  
contrarrazões. Atuar nas  
sessões do Tribunal do Júri,  
no 1º semestre de cada ano, 
em sistema de rodízio com 
a 26ª Promotoria de Justiça 
Criminal (1º Promotor de  
Justiça do Júri),ressalvando- 
se que, havendo  
disponibilidade, a atuação  
nas sessões do Tribunal do  
Júri poderá se dar mesmo  
durante os períodos em que  
estiver responsável pela  
realização dos sumários,  
respeitando-se o princípio  
do promotor natural. 

58 Aguardando titular 28ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(3º Promotor de 

Justiça Criminal do 
Júri) 

Conhecer dos Inquéritos  
Policiais nos crimes dolosos  
contra a vida, sejam eles  
consumados, tentados ou  
conexos, bem como  
promover as  
correspondentes ações  
penais, nelas oficiando até a  
sentença do Tribunal do  
Júri. Interpor os recursos  
pertinentes e oferecer as  
contrarrazões.   Atuar nas  
sessões do Tribunal do Júri,  
no 2º semestre de cada ano,   
em sistema de rodízio com 
a 29ª Promotoria de Justiça 
Criminal (4º Promotor de 
Justiça do Júri),  
ressalvando-se que,  
havendo disponibilidade, a  
atuação nas sessões do  
Tribunal do Júri poderá se  
dar mesmo durante os  
períodos em que estiver  
responsável pela realização 
dos sumários, respeitando-
se o princípio do promotor 
natural. 

 
59 

 
Aguardando titular 

 
29ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(4º Promotor de 

Justiça Criminal do 
Júri) 

 

Conhecer dos Inquéritos  
Policiais nos crimes dolosos  
contra a vida, sejam eles  
consumados, tentados ou  
conexos, bem como  
promover as  
correspondentes ações  
penais, nelas oficiando até a  
sentença do Tribunal do  
Júri. Interpor os recursos  
pertinentes e oferecer as  
contrarrazões. Atuar nas  
essões do Tribunal do Júri,  
no 2º semestre de cada ano,  
em sistema de rodízio com 
a 28ª Promotoria de Justiça 
Criminal (3º Promotor de  
Justiça do Júri),  
ressalvando-se que,  
havendo disponibilidade, a  
atuação nas sessões do  
Tribunal do Júri poderá se  
dar mesmo durante os  
períodos em que estiver  
responsável pela realização 
dos sumários, respeitando- 
se o princípio do promotor  
natural. 

 
60 

 
16ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

30ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(1º Promotor de 
Justiça de Exec. 

Penais) 

Oficiar nos feitos  da 1ª  
Vara de Execuções  
Criminais, conforme  
distribuição interna.  
Fiscalização de presídios. 
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27ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

31ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(2º Promotor de 
Justiça de Exec. 

Penais) 

O ficiar nos feitos da 1ª Vara  
de Execuções Criminais,  
conforme distribuição  
interna. Fiscalização das  
casas de detenção e  
custódia de presos de  
justiça. Fiscalização de  
entidades conveniadas e  
casas de albergado,  
enquanto não for insta lada a  
2ª Vara de Execuções  
Criminais14. 

 
62 

(*)15 32ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(3º Promotor de 
Justiça de Exec. 

Penais) 

O ficiar nos feitos da 1ª Vara  
de Execuções Criminais,  
conforme distribuição  
interna. Fiscalização de  
presídios. 

 
63 

(*)16 33ª Promotoria de 
Justiça Criminal 
(4º Promotor de 

Justiça de Exec. de 
M edidas e Penas 

Alternativas) 

O ficiar nos feitos da 2ª Vara  
de Execuções Criminais17. 
Fisca lização de entidades  
conveniadas e casas de 
albergado. 
 

  
Prom otorias de Justiça Especializadas de São L uís 
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5ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

1ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(Promotor de Justiça 

de Fundações e  
Entidades de 

Interesse Social) 

Fisca lizar a instituição e a 
gestão das fundações e das 
entidades de interesse social 
e promover as medidas 
administrativas e as ações 
judic ia is pertinentes para a 
sua regularização ou 
extinção, inc lusive as de 
improbidade administrativa. 
O ficiar nos feitos da Vara 
de Interesses Difusos e 
Coletivos18 afetos à sua área 
de atuação específica. 

 
65 

 
6ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 
2ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(Promotor de Justiça 
de  

Registros Públicos) 

Fisca lizar os ofícios dos  
registros civil de pessoas  
naturais, civil de pessoas  
jurídicas, de títulos e  
documentos e de imóveis.  
Promover as ações civis  
públicas em matéria  
registrária. Ofic iar nos  
fe itos da Vara de Registros  
Públicos19. Oficiar nos  
fe itos de matéria registrária  
em trâmite perante  
quaisquer das Varas Cíveis.  
O ficiar nos feitos da Vara  
de Recuperação de  
Empresas20. 

 
66 

13ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
 

3ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(Promotor de Justiça 

Def. da Educação) 

Conhecer dos fatos lesivos  
ao dire ito à educação e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos  
administrativos pertinentes  
e respectivas ações civis  
públicas, inclusive as de 
improbidade administrativa, 
acompanhando o  
desenvolvimento das ações  
intentadas. Ofic iar nos  
fe itos da Vara de Interesses  
Difusos e Coletivos21 afetos  
à sua área de atuação  
específica. 

 
67 

 
14ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 
4ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(Promotor de Justiça 
M ilitar) 

O ficiar nos feitos da  
Auditoria da Justiça M ilitar  
de competência do juiz  
singular e do Conselho de  
Justiça M ilitar. Exercer o  
controle externo da  
atividade policial militar  
desempenhada no âmbito  
interno dos quartéis e no  
auxílio da polícia judiciária,  
sem prejuízo do controle  
difuso exercido por  
Promotor de Justiça  
Criminal ou Especia lizado  
sobre fatos verificados em  
exame de autos que lhe  
forem distribuídos. 

 
 

68 

 
 

3ª Promotoria de 
Justiça 

 
5ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

Conhecer dos fatos lesivos 
ao meio ambiente e ao  
patrimônio cultural e dos  
infringentes da ordem  

Especializada (1º Promotor de 
Justiça do  

Meio Ambiente) 

urbanística, objetos de  
representações, inquéritos e  
demais peças de  
informação, conforme  
distribuição, sem prejuízo  
da iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
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procedimentos 
administrativos pertinentes  
e respectivas ações civis e  
penais públicas, bem como  
oficiar nas ações de  
terceiros de igual natureza  
conforme distribuição.  
Promover as ações civis  
públicas por improbidade  
administrativa ambiental e 
por fatos conexos com os 
relativos aos procedimentos 
instaurados. Oficiar nos  
feitos da Vara de Interesses  
Difusos e Coletivos22 afetos 
à sua área de atuação  
específica. 

 
69 

 
14ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 
6ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de 
Justiça do 

 Meio Ambiente) 

Conhecer dos fatos lesivos  
ao meio ambiente e ao  
patrimônio cultural e dos  
infringentes da ordem  
urbanística, objetos de  
representações, inquéritos e  
demais peças de  
informação, conforme  
distribuição, sem prejuízo  
da iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos 
administrativos pertinentes  
e respectivas ações civis e  
penais públicas, bem como  
oficiar nas ações de  
terceiros de igual natureza  
conforme distribuição.  
Promover as ações civis  
públicas por improbidade  
administrativa ambiental e  
por fatos conexos com os  
relativos aos procedimentos  
instaurados. Oficiar nos  
feitos da Vara de Interesses  
Difusos e Coletivos23 afetos  
à sua área de atuação  
específica. 

 
70 

 
4ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

7ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(1º Promotor de 

Justiça de  
Defesa do 

Consumidor) 

Conhecer dos fatos lesivos 
a direito difuso e coletivo 
do consumidor, objetos de 
representações, inquéritos e 
demais peças de informação  
autuados sob numeração  
ímpar, sem prejuízo da  
iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos 
administrativos pertinentes  
e respectivas ações civis e  
penais públicas, bem como 
oficiar nas de terceiros de 
igual natureza autuadas sob  
numeração ímpar. Oficiar  
nos feitos da Vara de  
Interesses Difusos e  
Coletivos24 afetos à sua área  
de atuação específica. 

 
 

71 

 
15ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 

8ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(2º Promotor de 

Justiça de  
Defesa do 

Consumidor) 

Conhecer dos fatos lesivos 
a direito difuso e coletivo 
do consumidor, objetos de 
representações, inquéritos e 
demais peças de informação 
autuados sob numeração 
par, sem prejuízo da  
iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos 
administrativos pertinentes 
e respectivas ações civis e 
penais públicas, bem como 
oficiar nas de terceiros de 
igual natureza autuadas sob 
numeração par. Oficiar nos 
feitos da Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos25 afetos 
à sua área de atuação 
específica. 

 
 

72 

 
 

10ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
 

 
9ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada  

(Promotor de Justiça 
de  

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 
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. 

 
 
 

73 

 
 
 

22ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
Itinerante 

 
 
 

10ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(Promotor de Justiça 

Itinerante) 

Realizar audiências  
públicas; visando  
diagnosticar lesões a  
interesses difusos, coletivos 
e individuais indisponíveis; 
esclarecer a população  
sobre seus direitos e  
deveres, na manutenção da  
ordem jurídica;  
descentralizar a prestação 
de serviços, indo ao  
encontro do cidadão;  
trabalhar, preventivamente,  
evitando litígios  
desnecessários e possíveis  
práticas de delitos;  
fiscalizar a execução dos  
programas governamentais  
e não governamentais de  
apoio à comunidade;  
elaborar documento  
público, contendo  
informações sobre a  
realidade da comunidade  
atendida, com o fim de  
encaminhá-lo as  
autoridades competentes  
para a solução das questões  
detectadas; expedir  
recomendações, firmar  
termos de ajustamento de  
conduta, referendar acordos  
e adotar outras medidas  
extrajudiciais cabíveis;  
ajuizar ações judiciais  
referentes ao  
descumprimento dos TAC e  
acordos por ela celebrados, 
incumbindo-lhes o  
acompanhamento judicial  
das ações por elas  
intentadas. 
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11ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 
11ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(Promotor de Justiça 
de Defesa do Idoso) 

Conhecer de fatos lesivos  
aos direitos do idoso,  
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 e 
penais públicas, bem como 
oficiar nas de terceiros de 
igual natureza. Oficiar nos 
feitos da Vara Especial do 
Idoso26. 
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18ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 

 
12ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(Promotor de Justiça 
de Defesa do 
Portador de 

Necessidades 
Especiais) 

Conhecer dos fatos lesivos 
aos direitos do portador de 
necessidades especiais,  
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 e  
penais públicas, bem como  
oficiar nas de terceiros de  
igual natureza. Oficiar nos  
feitos da Vara de Interesses  
Difusos e Coletivos27 afetos  
à sua área de atuação  
específica. 
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12ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 
13ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de 
Justiça de  

Defesa da Saúde) 

Conhecer de matérias cíveis 
relacionadas ao direito à  
saúde, vigilância  
epidemiológica e sanitária,   
realização de serviços  
médicos e para-médicos,  
assistência farmacêutica  
plena, fornecimento de  
medicamentos e insumos,  
atenção básica,  serviços de  
saúde média e alta  
complexidade, promovendo  
as ações cíveis cabíveis,  
incluindo as derivadas de  
atos de improbidade  
administrativa. 
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19ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 

 
14ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de 
Justiça de 

 Defesa da Saúde) 

Conhecer dos fatos lesivos 
ao direito à saúde, incluindo 
crimes praticados contra a 
saúde pública e congêneres, 
erros médicos e demais  
delitos praticados por  
profissionais da saúde, além  
de crimes, correlatos ao  
Direito Sanitário, 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 penais 
públicas, bem como oficiar 
nas de terceiros de igual  
natureza. 
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7ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 

 
15ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de 
Justiça de  

Defesa da Mulher) 

Conhecer das  
representações, inquéritos e 
demais peças de informação 
por fatos tipificados, na  
forma da Lei nº  
11.340/2006, como  
violência doméstica e  
familiar contra a mulher,  
autuados sob numeração  
ímpar, promovendo as  
medidas administrativas e  
as ações judiciais cabíveis.  
Oficiar nos feitos cíveis e  
criminais de numeração par  
da Vara Especial de  
Violência Doméstica e  
Familiar contra a Mulher. 
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Aguardando titular 

 

 
16ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de 
Justiça de 

 Defesa da Mulher) 
 

Conhecer das  
representações, inquéritos e 
demais peças de informação 
por fatos tipificados, na  
forma da Lei nº  
11.340/2006, como  
violência doméstica e  
familiar contra a mulher,  
autuados sob numeração  
par, promovendo as  
medidas administrativas e  
as ações judiciais cabíveis.  
Oficiar nos feitos cíveis e  
criminais de numeração  
ímpar da Vara Especial de  
Violência Doméstica e  
Familiar contra a Mulher. 

 
80 

 
1ª Promotoria de 

Investigação 
Criminal 

 
17ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de 
Justiça de 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  
distritais de numeração par. 

 
81 

 
2ª Promotoria de 

Investigação 
Criminal 

 

 
18ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de 
Justiça de 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  
distritais de numeração  
ímpar. 

 
82 

 
3ª Promotoria de 

Investigação 
Criminal 

 
19ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(3º Promotor de 
Justiça de 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. 

 
 

83 

 
 

9ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

 
20ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de 
Justiça de Defesa da 
Ordem Tributária e 

Econômica) 

Conhecer dos fatos lesivos  
à ordem tributária e  
econômica, objetos de  
representações, inquéritos e  
demais peças de informação  
autuados sob numeração  
ímpar, sem prejuízo da  
iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos 
administrativos pertinentes 
e respectivas ações civis e 
penais públicas, bem como 
oficiar nas de terceiros de 
igual natureza autuadas sob 
numeração ímpar. 
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84 

 
17ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 

 
21ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de 
Justiça de Defesa da 
Ordem Tributária e 

Econômica) 

Conhecer dos fatos lesivos  
à ordem tributária e  
econômica, objetos de  
representações, inquéritos e  
demais peças de informação  
autuados sob numeração  
par, sem prejuízo da  
iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos 
administrativos pertinentes 
e respectivas ações civis e 
penais públicas, bem como 
oficiar nas de terceiros de 
igual natureza autuadas sob 
numeração par. 

 
85 

 
8ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 
22ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de 
Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público 

e da Probidade 
Administrativa) 

Conhecer dos fatos  
nfringentes da moralidade 
administrativa e dos lesivos  
ao patrimônio público  
praticados por agentes  
públicos, objetos de  
representações, inquéritos e  
demais peças de informação  
a si destinados por  
distribuição, sem prejuízo  
da iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos 
administrativos pertinentes 
e respectivas ações civis e 
penais públicas, bem como 
oficiar nas ações de  
terceiros de igual natureza. 

 
86 

 
16ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 

 
23ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de 
Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público 

e da Probidade 
Administrativa) 

Conhecer dos fatos  
infringentes da moralidade 
administrativa e dos lesivos 
ao patrimônio público  
praticados por agentes  
públicos, objetos de  
representações, inquéritos e 
demais peças de informação  
a si destinados por  
distribuição, sem prejuízo  
da iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos 
administrativos pertinentes 
e respectivas ações civis e 
penais públicas, bem como  
oficiar nas ações de  
terceiros de igual natureza. 

 
87 

 
21ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

Itinerante 

 
24ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(3º Promotor de 
Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público 

e da Probidade 
Administrativa) 

Conhecer dos fatos  
infringentes da moralidade  
administrativa e dos lesivos 
ao patrimônio público  
praticados por agentes  
públicos, objetos de  
representações, inquéritos e  
demais peças de informação  
a si destinados por  
distribuição, sem prejuízo  
da iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos  
administrativos pertinentes  
e respectivas ações civis e  
penais públicas, bem como  
oficiar nas ações de  
terceiros de igual natureza. 

 
 

88 

 
 

4ª Promotoria de 
Investigação 

Criminal 
 
 

 
 

25ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada (4º 
Promotor de Justiça 

de Defesa do 
Patrimônio Público 

e da Probidade 
Administrativa) 

 

Conhecer dos fatos  
infringentes da moralidade 
administrativa e dos lesivos 
ao patrimônio público  
praticados por agentes  
públicos, objetos de  
representações, inquéritos e  
demais peças de informação 
a si destinados por  
distribuição, sem prejuízo  
da iniciativa de ofício, e  
promover-lhes a apuração  
por instauração dos  
procedimentos  
administrativos e  
respectivas ações civis e  
penais públicas, bem como  
oficiar nas ações de  
terceiros de igual natureza. 

 
 

89 

 
1ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 

 
26ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de 
Justiça da  
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  
públicas. Oficiar nos feitos  
da 1ª Vara da Infância e  
Juventude não afetos a  
órgão de execução com  
atribuição específica. 

 
90 

 
2ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

 
27ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de 
Justiça da 
 Infância e 
Juventude) 

Conhecer dos atos  
infracionais atribuídos a  
crianças e a adolescentes,  
objeto de representações e 
procedimentos autuados sob  
a numeração par, e  
promover-lhes a apuração,  
mediante a instauração de  
procedimentos  
administrativos pertinentes  
e respectivas ações  
judiciais. Oficiar nos feitos  
da 2ª Vara da Infância e  
Juventude, não afetos a  
Órgão de Execução com  
atribuição específica,  
autuados sob numeração  
par. 

 
91 

 

 
 

Aguardando titular 
 
 

 
28ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(3º Promotor de 
Justiça da Infância e 

Juventude) 

Conhecer dos atos  
infracionais atribuídos a  
crianças e adolescentes,  
objeto de representações e  
procedimentos autuados sob  
a numeração ímpar, e  
promover-lhes a apuração,  
mediante a instauração de  
procedimentos  
administrativos pertinentes  
e respectivas ações  
judiciais. Oficiar nos feitos  
da 2ª Vara da Infância e  
Juventude, não afetos a  
Órgão de Execução com  
atribuição específica,  
autuados sob numeração  
ímpar. 

 
92 

 

 
15ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 
29ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

(4º Promotor de 
Justiça da 
 Infância e 
Juventude)  

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 a  
numeração par, não  
originados da atuação  
administrativa antecedente  
do Ministério Público. 

 
93 

 
Aguardando titular 

30ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(5º Promotor de 

Justiça da  
Infância e 
Juventude) 

 

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

 
94 

 
Aguardando titular 

 
 

31ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(6º Promotor de 

Justiça da  
Infância e 
Juventude)  

 

Promover a execução de  
medidas sócio-educativas  
por ato infracional da  
criança e do adolescente.  
Fiscalizar o funcionamento  
das unidades das entidades  
governamentais e não  
governamentais de  
atendimento a criança e  
adolescente e promover as  
medidas administrativas e  
as ações judiciais cabíveis  
com vistas à sua  
regularização.  



   D. O. PODER  JUDICIÁRIO14 TERÇA-FEIRA,  22 - FEVEREIRO - 2011

 
95 

 
20ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada – 

Central de Cartas 
Precatórias 

32ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(1º Promotor de 
Justiça – Cartas 

Precatórias) 

Atuar junto à 1ª Vara de  
Cartas Precatórias Cíveis e  
Criminais. 
(*)28 Enquanto não for  
instalada a 2ª  Vara de  
Cartas Precatórias Cíveis e  
Criminais, deverá oficiar  
em todos os feitos da Vara  
de Cartas Precatórias. 

 
96 

 
(*)29 

33ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
(2º Promotor de 
Justiça – Cartas 

Precatórias) 

Atuar junto à 2ª Vara de 
Cartas Precatórias Cíveis e 
Criminais30 

1. (*) A atuação em Turma Recursal  que venha a ser criada se dará de acordo com a ordem de

designação da Promotorias, iniciando-se pela 6ª Promotoria de Justiça Cível.

2. Juizado pendente de instalação.

3. Juizado pendente de instalação.

4. Disposição transitória.

5. Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

6. Vara pendente de instalação.

7. Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

8. Vara pendente de instalação.

9.Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

10. Juízado pendente de instalação.

11. Disposição transitória.

12. Vara pendente de instalação.

13. Disposição transitória.

14. Disposição transitória. Vigência limitada à instalação da 2ª Vara de Execuções Criminais.

15. Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

16. Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

17. Vara pendente de instalação.

18. Vara pendente de instalação.

19. Vara pendente de instalação.

20. Vara pendente de instalação.

21. Vara pendente de instalação.

22. Vara pendente de instalação.

23. Vara pendente de instalação.

24. Vara pendente de instalação.

25. Vara pendente de instalação.

26. Vara pendente de instalação.

27. Vara pendente de instalação.

28. Disposição transitória.

29. Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

30. Vara pendente de instalação.

_____________

*Republicada por incorreção contida no DJE nº 026, de 07.02.2011
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