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APELACAO CIVEL Nº 1202209TJ SÃO LUIS - 2ªPJCIVEL
APELANTE(S): ESTADO DO MARANHAO E OUTRO APELADO(S):
MARIA DO AMPARO DA SILVA MENDONCA E OUTROS PROCURA-
DOR DE JUSTIÇA : THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO;
APELACAO CIVEL Nº 1215209TJ TJ - CAROLINA APELANTE(S):
VILMAR DILBERTI LIEBER E OUTRO APELADO(S): MUNICIPIO
DE CAROLINA PROCURADOR DE JUSTIÇA : IRACY MARTINS
FIGUEIREDO; APELACAO CIVEL Nº 1216809TJ SÃO LUIS - 5ªPJCIVEL
APELANTE(S): ESTADO DO MARANNHAO APELADO(S):
MARGARETE MARIA LIMA BONFIM E OUTROS PROCURADOR DE
JUSTIÇA : ANA LIDIA MORAES; TOTAL DA PROCURADORIA : 4

PROCURADORIA : 4A. CIVEL - APELACAO CIVEL Nº 1201209TJ
SÃO LUIS - 2ªPJCIVEL APELANTE(S): ESTADO DO MARANHAO E
OUTROS APELADO(S): LOURINETE PEREIRA DA COSTA CAM-
POS E OUTROS PROCURADOR DE JUSTIÇA : PAULO ROBERTO
SALDANHA RIBEIRO; APELACAO CIVEL Nº 1213309TJ IMPERA-
TRIZ - 2ªPJCIVEL APELANTE(S): BANCORBRAS ADMINISTRADO-
RA DE CONSORCIO LTDA APELADO(S): MARIA JOSE BEZERRA
DE PAIVA E OUTROS PROCURADOR DE JUSTIÇA : CEZAR QUEIROZ
RIBEIRO; APELACAO CIVEL( 02VOLS ) Nº 1193809TJ SÃO LUIS -
1ªPJCIVEL APELANTE(S): SALOMAO MARTINS AZEVEDO E OU-
TRO APELADO(S): COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERAN-
TES PROCURADOR DE JUSTIÇA : FRANCISCO BARROS DE SOUSA;
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA Nº 1192809TJ SÃO LUIS
- 01AP SUSCITANTE(S): JUIZ DE DIREITO DA 6ªVARA DA FAMILIA
DA COMARCA DE SÃO LUIS SUSCITADO(S): JUIZ DE DIREITO DA
7ªVARA DA FAMILIA DA COMARCA DE SÃO LUIS PROCURADOR
DE JUSTIÇA : CEZAR QUEIROZ RIBEIRO; TOTAL DA PROCURA-
DORIA : 4
TOTAL GERAL : 17

NILDE CARDOSO MACEDO SANDES
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos

ANA MARIA ALVARES NUNES DO RÊGO
Coordenadora de Recebimento e Distribuição de Processos

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 03 /2009-CSMP

Revoga a Resolução nº 02/2009-CSMP, que
disciplina o procedimento para a elaboração
da lista sêxtupla a que se referem os arts. 94
da Constituição Federal e 77 da Constituição
Estadual.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, notadamente
o disposto no art. 15, I, da Lei nº 8.625/1993, no art. 15, I, da Lei
Complementar nº 13/1991, e no art. 31, I, do seu Regimento Interno, em
conformidade com a decisão plenária tomada na Sessão Ordinária realiza-
da no dia 08 de maio de 2009;

CONSIDERANDO o tempo decorrido desde o dia 10/03/2009,
data da edição da Resolução nº 02/2009-CSMP, sem que tenha sido possí-
vel a formação da lista sêxtupla a que se referem os arts. 94 da Constitui-
ção Federal e 77 da Constituição Estadual, em ofensa ao princípio da
razoabilidade;

CONSIDERANDO o direito da sociedade maranhense de ter asse-
gurado o pleno funcionamento do Tribunal de Justiça estadual, com todos
os seus 24 desembargadores em plena atividade, assegurando o princípio
constitucional da eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento da vaga de
desembargador pelo quinto constitucional, devido à iminência de prejuí-
zos irreparáveis e de difícil reparação causados pela demora na entrega da

prestação jurisdicional aos cidadãos que aguardam as decisões judiciais, não
raras vezes de importância capital em suas vidas, para assegurar os princí-
pios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, arts. 5º, LXXVIII,
e 37, caput);

CONSIDERANDO que o fato de o Tribunal de Justiça do Maranhão
permanecer indefinidamente com um cargo de desembargador vago, pre-
judica o exercício da função jurisdicional do Estado, violando os princípi-
os constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência;

CONSIDERANDO que a edição dos atos administrativos deve
observar, entre outros, os princípios constitucionais da moralidade, da
impessoalidade, da eficiência e da razoabilidade;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei nº 9.784/1999,
estabelecendo que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência”;

CONSIDERANDO o disposto no art. 53 da Lei nº 9.784/1999,
por força do qual “a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveni-
ência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”;

CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “a administração pode anular seus próprios atos
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade”,

RESOLVE:

Art. 1° Fica revogada a Resolução nº 02/2009–CSMP.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 08 de maio de 2009.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público

Resolução nº 02/2009 - CPMP

Dispõe sobre a distribuição das atribuições do Ministério Público
Estadual de primeiro grau aos seus diversos órgãos de execução, define
critérios para as substituições dos Promotores de Justiça, estabelece regras
para o exercício do ofício do Ministério Público em plantão e dá outras
providências.

O Colégio de Procuradores do Ministério Público do Esta-
do do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto no § 2º do artigo 23, da Lei Complementar nº 13/91,

R E S O L V E

Art. 1º O exercício das funções do Ministério Público Estadual de
primeiro grau no Maranhão é conferido aos Promotores de Justiça inte-
grantes do quadro funcional da instituição, na forma da lei, consoante o
disposto na presente resolução.

Art. 2º  Para efeito de controle da distribuição das atribui-
ções, as Promotorias de Justiça serão identificadas, nas comarcas
em que houver mais de uma, através de numeração ordinal ante-
posta à palavra “Promotor ia de Just iça”,  seguida do nome da
comarca ligado pela preposição “de”, e, onde o seu número ou as
peculiaridades da demanda do serviço assim justificarem, confor-
me a natureza da função em que contidas as atribuições a serem
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exercidas, classificadas em grupos funcionais designados Promo-
torias de Justiça Cíveis, Promotorias de Justiça Criminais e Pro-
motorias de Justiça Especializadas.

Art. 3º Os cargos dos Promotores de Justiça titulares, nas comarcas
onde existente mais de um, serão identificados por numeração ordinal e
designação classificatória funcional coincidentes com a da Promotoria de
Justiça em que a titularidade é exercida e, quando do grupo funcional das
Especializadas, pela designação que resume a definição da área da sua
atribuição específica, seguida a “Promotor de Justiça”. (Exemplos: 8º
Promotor de Justiça Cível, 2º Promotor de Justiça Criminal, Promotor
de Justiça de Registros Públicos).

Parágrafo Único - Quando houver dois ou mais Promotores de
Justiça, de qualquer dos grupos funcionais, a dividirem entre si atribuições
exclusivas da mesma área funcional individualizada, os mesmos serão
identificados por numeração ordinal própria em separado e acréscimo da
designação que resume a definição da atribuição, após a palavra “Promo-
tor de Justiça”. (Exemplos: 7º Promotor de Justiça de Família, 2º Promo-
tor de Justiça do Júri, 3º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público e da Probidade Administrativa).

Art. 4º A identificação dos cargos dos Promotores de Justiça de
entrância inicial substitutos far-se-á por numeração ordinal própria, sem
relação com a antiguidade do seu ocupante.

Art. 5º A classificação das Promotorias de Justiça por entrância e o seu
número e distribuição por comarca são os constantes do anexo I desta resolução.

Art. 6º As atribuições de cada um dos Promotores de Justiça serão
as definidas para o âmbito da Promotoria de Justiça em que investido na
condição de titular, ou na de substituto, no momento do seu exercício, na
conformidade do disposto a seguir:

I – nas comarcas de Promotoria de Justiça única, ao respectivo
Promotor de Justiça incumbe o exercício da totalidade das atribuições
ministeriais;

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

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

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

III - nas comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça, as
constantes da divisão estabelecida nos Anexos II e III, desta resolução.

Parágrafo Único - Às atribuições constantes do inciso II e do
Anexo II aplicam-se as explicitações como definidas para as suas corres-
pondentes dispostas no Anexo III, no que couber.

Art. 7º  As substituições dos titulares de Promotorias de Justiça
afastados ou impedidos dar-se-ão:

I – nas comarcas onde existente apenas uma Promotoria de Jus-
tiça, por Promotor de Justiça substituto ou, se impossibilitada a alternati-
va, em caráter cumulativo, pelo Promotor de Justiça em exercício na
Promotoria de Justiça de entrância inicial mais próxima;

II – nas comarcas com duas Promotorias de Justiça, em caráter
cumulativo, pelo Promotor de Justiça em exercício na Promotoria rema-
nescente da mesma comarca ou, se impossibilitada a alternativa, por
Promotor de Justiça substituto ou, cumulativamente, por Promotor de
Justiça em exercício na Promotoria de Justiça mais próxima;

III – nas comarcas com mais de duas e até doze Promotorias de
Justiça, em caráter cumulativo, pelo Promotor de Justiça da mesma
comarca seguinte ao substituído na ordem numérica de designação dos
cargos ou, se impossibilitada a alternativa, pelo seguinte a este e assim
sucessivamente até esgotado o rol ou, persistindo a impossibilidade, por
Promotor de Justiça em exercício em Promotoria de Justiça de outra
comarca de entrância intermediária mais próxima; no caso do último da
numeração, a substituição dar-se-á pelo 1º Promotor de Justiça da mesma
comarca;

IV – nas comarcas com mais de doze Promotorias de Justiça, em
caráter cumulativo, pelo Promotor de Justiça da mesma comarca e mes-
mo grupo funcional seguinte ao substituído na ordem numérica de designa-
ção dos cargos ou, se impossibilitada a alternativa, pelo seguinte a este e
assim sucessivamente até esgotado o rol; no caso do último da numeração,
a substituição dar-se-á pelo 1º Promotor de Justiça da mesma comarca e
mesmo grupo funcional.

Parágrafo Único – Nas comarcas em que houver, no grupo funci-
onal das Promotorias de Justiça Especializadas, multiplicidade desses ór-
gãos a dividirem entre si a mesma área específica de atribuições, a substi-
tuição dar-se-á entre os Promotores de Justiça em exercício nestes, obser-
vadas as fórmulas de substituição dos incisos II e III, no que couber,
aplicadas em separado para o subgrupo assim formado. (Exemplos: no
anexo III, o 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público
substitui o 1º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público)

Art. 8º  A designação para a substituição em caráter cumulativo
obriga o substituto pelo tempo de até noventa dias, contínuos ou não,
contados no correr do ano civil, o qual, completado, fará facultada ao
Promotor de Justiça a possibilidade de recusa ao exercício de nova substi-
tuição nesse intervalo, ou à continuação de substituição cumulativa em
curso, caso em que outro deverá ser designado em seu lugar, observadas as
regras estabelecidas no artigo anterior.

Art. 9º   A substituição cumulativa poderá ser recusada por moti-
vo outro que não o exaurimento do tempo máximo para ela previsto,
devendo a recusa ser suscitada, no prazo de quarenta e oito horas do
conhecimento da designação, em petição fundamentada dirigida ao Pro-
curador Geral de Justiça, o qual, ouvido o Corregedor Geral do Ministério
Público, decidirá em igual prazo.

§ 1º - O exercício da função eleitoral não será conhecido como
fundamento para a declinação da substituição cumulativa, excetuados os
casos ocorrentes em período de eleição.

§ 2º - Durante o tempo havido entre a designação para a substitui-
ção e o final do prazo para a decisão do Procurador Geral sobre a declina-
ção oposta tempestivamente, o suscitante permanecerá respondendo pe-
las atribuições do substituído.

Art. 10. Poderá o Procurador Geral de Justiça designar ou-
tro Promotor de Justiça no lugar do em que recaia a indicação da
substituição, obedecidas as alternativas dispostas no artigo 7º, de
ofício ou por provocação do Corregedor Geral do Ministério Públi-
co, ante incompatibilidade circunstancial do mesmo com a natureza
das atribuições do âmbito da Promotoria de Justiça em que deva ser
exercida a substituição, demonstrada em ato fundamentado sujeito
à confirmação do Conselho Superior, a pedido do interessado, na
primeira sessão que a ele se seguir.

Art. 11. O número máximo de afastamentos em um mesmo perí-
odo, por férias e licença especial, não poderá ultrapassar o corresponden-
te a vinte e cinco por cento do total de cargos existentes em cada entrância,
excetuados os das comarcas com mais de doze Promotorias de Justiça, nas
quais considerado o percentual isoladamente.
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§ 1º - Em caso de número de pedido de afastamento superando o
percentual referido neste artigo, atender-se-á, para o seu deferimento, o
critério de precedência do pedido.

§ 2º - Os afastamentos restados negados para o período indicado
serão deferidos para iniciar-se na primeira folga que vier a ocorrer, aten-
dido o critério de precedência, ou para outro que indicar o interessado.

Art. 12. As funções do Ministério Público no atendimento do ofício
em plantão serão exercidas, sem prejuízo da iniciativa de ofício ou atendi-
mento voluntário de outro Promotor de Justiça nas questões versando maté-
ria própria do elenco de suas atribuições, consoante o disposto a seguir:

I – nas comarcas de Promotoria de Justiça única, pelo Promotor
de Justiça nela em exercício;

II - nas comarcas com duas Promotorias de Justiça, pelos respectivos
Promotores de Justiça nelas em exercício em revezamento semanal entre si;

III - nas comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça,
semana a semana, pelo Promotor de Justiça em exercício na Promotoria
de Justiça seguinte, na numeração ordinal desses órgãos, àquela em que
fixado o ofício na semana imediatamente anterior, iniciando-se, onde
couber, pelo rol das Promotorias de Justiça Cíveis e seguindo-se com o das
Promotorias de Justiça Criminais e das Especializadas, nesta ordem, obe-
decidas as suas respectivas ordenações crescentes até o exaurimento do
rol, reiniciando-se, após, esse mesmo processo.

§ 1º - Para o efeito das disposições deste artigo, considera-se a
semana com início na segunda-feira e término no domingo.

§ 2º - Nas semanas em que coincidentes os feriados comemorati-
vos de Carnaval e Paixão de Cristo o plantão dividir-se-á entre duas
Promotorias de Justiça, em forma acertada entre os respectivos titulares,
ou quem suas vezes fizer, e a Corregedoria Geral do Ministério Público.

§ 3º - O plantão assim instituído será implantado pela Corregedoria
Geral do Ministério Público a partir da primeira semana do mês de julho de 2009.

Art. 13. Ficam transformadas:
I – na comarca da Capital:
a) as 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª Promotorias de Justiça Cíveis,

respectivamente, nas 31ª, 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Promotorias de Justiça
Especializadas instituídas por esta resolução;

A N E X O  I  (Resolução nº 02/2009 - CPMP) 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA / PROMOTORES DE JUSTIÇA – NÚMERO, CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR ENTRÂNCIA  

 
 

CLASSIFICAÇÃO  
 

 
COMARCA (S) Nº DE PROMOTORIAS  

DE JUSTIÇA 
Nº DE PROMOTORES 

DE JUSTIÇA 

ENTRÂNCIA 
FINAL  São Luís 

23 Promotorias de Justiça Cíveis 
25 Promotorias de Justiça Criminais 

36 Promotorias de Justiça Especializadas 

84 Promotores de 
Justiça 

T O T A L 01 84 84 

Imperatriz 

5 Promotorias de Justiça Cíveis 
6 Promotorias de Justiça Criminais 
6 Promotorias de Justiça Especializadas 17 Promotores de 

Justiça 

Timon 8 Promotorias de Justiça 8 Promotores de Justiça 

Caxias 7 Promotorias de Justiça 7 Promotores de Justiça 

Açailândia, Bacabal e Santa Inês 5 Promotorias de Justiça em cada comarca 15 Promotores de 
Justiça 

Balsas 4 Promotorias de Justiça 4 Promotores de Justiça 

Codó, Itapecuru-Mirim, Pedreiras, Paço do Lumiar e São José 
de Ribamar 

3 Promotorias de Justiça em cada comarca 15 Promotores de 
Justiça 

ENTRÂNCIA 
INTERMEDIÁRIA 

 

Barra do Corda, Buriticupu, Chapadinha,  
Coelho Neto,  Colinas, Coroatá, Estreito, Grajaú,  

João Lisboa, Lago da Pedra, Pinheiro, Porto Franco, 
Presidente Dutra, Santa Helena, Santa Luzia, Viana, Vitorino 

Freire e Zé Doca 

2 Promotorias de Justiça em cada comarca 36 Promotores de 
Justiça 

 
T O T A L 

 
30 

 
102 

 
102 

b) a 14ªPromotoria de Justiça Criminal nas 4ª e 5ª Promotorias
de Justiça Especializadas instituídas por esta resolução;

c) as 15ª, 23ª, 24ª e 25ª Promotorias de Justiça Criminais, res-
pectivamente, nas 28ª, 30ª, 29ª e 16ª Promotorias de Justiça Especializadas
instituídas por esta resolução;

d) as 3ª e 4ª Promotorias de Investigação Criminal nas 17ª e 36ª
Promotorias de Justiça Especializadas;

e) a 20ª Promotoria de Justiça Especializada na 25ª Promotoria
de Justiça Especializada.

II – na comarca de Imperatriz, as 2ª, 3ª e 8ª Promotorias de
Justiça Cíveis, respectivamente, nas 2ª, 3ª e 6ª Promotorias de Justiça
Especializadas instituídas por esta resolução.

Art. 14. Ficam criadas, nas comarcas de Imperatriz, Timon e
Caxias, duas Promotorias de Justiça em cada; e na de São José de Ribamar,
Buriticupu, Colinas, Rosário e Santa Helena, uma em cada.

Parágrafo Único – As atribuições próprias do âmbito das Promo-
torias de Justiça criadas por este artigo serão exercidas, até que se criem os
cargos dos órgãos de execução correspondentes e se lhes dê provimento,
por outro Promotor de Justiça da comarca, na forma estabelecida nesta
resolução para as substituições.

Art. 15.  Para o fim de possibilitar a implementação da organização
do Ministério Público consoante o modelo de definição e divisão de atribui-
ções instituído por esta resolução, a Procuradoria Geral de Justiça baixará ato
adaptando as designações de cada um dos cargos de Promotor de Justiça, de
acordo com a nova distribuição de atribuições constantes dos Anexos II e III.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 17. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 06 de maio de 2009.

Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro
                  Procuradora Geral de Justiça
           Presidente do Colégio de Procuradores
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ENTRÂNCIA 

INICIAL  
 

Alcântara, Alto Parnaíba, Amarante do MA, Anajatuba  Araióses, 
Arame, Arari, Bacuri, Barão de Grajaú, Barreirinhas, Bequimão, 
Bom Jardim, Brejo, Buriti, Buriti Bravo, Cândido Mendes, 
Cantanhede, Carolina, Carutapera, Cedral, Cururupu, Dom Pedro, 
Esperantinópolis, Gov. Eugênio Barros, Gov.Nunes Freire, 
Guimarães, Humberto de Campos, Icatu, Igarapé Grande, Itinga, 
Loreto, Magalhães de Almeida, Maracaçumé, Matinha, Matões, 
Mirador, Mirinzal, Monção, Montes Altos, Olho D’Água das 
Cunhãs, Paraibano, Parnarama, Passagem Franca, Pastos Bons, 
Paulo Ramos, Penalva, Pindaré-Mirim, Pio XII, Poção de Pedras, 
Raposa, Riachão, Rosário, Santa Luzia do Paruá, Santa Quitéria, 
Santa Rita, Santo Antonio dos Lopes, São Bento, São Bernardo, 
São Domingos do Azeitão, São Domingos do MA, São Francisco 
do MA,São João Batista, São João dos Patos, São Luís Gonzaga, 
São Mateus, São Raimundo das Mangabeiras, São Vicente Férrer, 
Senador La Rocque, Sucupira do Norte,Tasso Fragoso, Timbiras, 
Tuntum, Turiaçu, Tutóia,Urbano Santos, Vargem Grande e 
Vitória do Mearim. 

1 Promotoria de Justiça em cada 
comarca 

 

102 Promotores de 
Justiça 

(77 Promotores de 
Justiça titulares +  25 
Promotores de Justiça 

substitutos) 
 

 
T O T A L 

 
77 

 
77 

 
102 

 
TOTAL GERAL 

 
108 

 
263 

 
288 

 
Nº  DE 

ORDEM 
 

 
DESIGNAÇÃO / ORDENAÇÃO ANTERIOR   DESIGNAÇÃO / ORDENAÇÃO ATUAL 

 
A T R I B U I Ç Õ E S 

 

Promotorias de Justiça Cíveis de Imperatriz  

01 
 

1ª Promotoria de Justiça Cível 
 

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

Oficiar nos feitos das 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis e da Vara da 
Fazenda Pública não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. Conhecer das precatórias ministeriais 
versando matéria cível não afeta a órgão de execução com 
atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Atuar junto ao 1º Juizado Especial Cível. 

02 
 

4ª Promotoria de Justiça Cível 
 

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

Oficiar nos feitos das 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis não afetos a 
órgão de execução com atribuição específica. Curadoria de 
Registros Públicos.* Curadoria de massas falidas.* 
Despachar as precatórias ministeriais versando matéria de 
direito de família, providenciando o seu cumprimento. 
Oficiar nas habilitações de casamento. Atuar junto ao 2º 
Juizado Especial Cível. 

03 
 

5ª Promotoria de Justiça Cível 
 

3ª Promotoria de Justiça Cível 
(1º Promotor de Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara de Família. 

04 
 

6ª Promotoria de Justiça Cível 
 

4ª Promotoria de Justiça Cível 
(2º Promotor de Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara de Família. 

05 
 

7ª Promotoria de Justiça Cível 
 

5ª Promotoria de Justiça Cível 
(3º Promotor de Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara de Família. 

 
 Promotorias de Justiça Criminais de Imperatriz 

06 
 

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. Exercer o controle 
externo da atividade policial civil nas delegacias distritais, 
sem prejuízo do controle difuso exercido por quaisquer dos 
Promotores de Justiça Criminais da comarca sobre fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

07 
 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara Criminal não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Exercer o controle 
externo da atividade policial militar exercida no âmbito 
interno dos quartéis, sem prejuízo do controle difuso 
exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça 
Criminais da comarca sobre fatos verificados em exame de 
autos que lhe forem distribuídos. 

08 
 

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

Oficiar nos feitos da 3ª Vara Criminal não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Exercer o controle 
externo da atividade policial civil nas delegacias 
especializadas, sem prejuízo do controle difuso exercido 
por quaisquer dos Promotores de Justiça Criminais da 
comarca sobre fatos verificados em exame de autos que lhe 
forem distribuídos. 

A N E X O II  (Resolução nº 02/2009-CPMP)
PROMOT ORIAS DE JUSTIÇA / PROMOT ORES DE JUSTIÇA  DA ENTRÂNCIA  INTERMEDIÁRIA  – NÚMERO, CLASSIFICAÇÃO  FUNCIONAL  E ATRIBUIÇÕES
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09 
 

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

Oficiar nos feitos da 4ª Vara Criminal não afetos a 
órgão de execução com atribuição específica. Exercer o 
controle externo da atividade policial militar exercida 
no auxílio da polícia judiciária, sem prejuízo do 
controle difuso exercido por quaisquer dos Promotores 
de Justiça Criminais da comarca sobre fatos verificados 
em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

10 5ª Promotoria de Justiça Criminal 
5ª Promotoria de Justiça Criminal 
(5º Promotor de Justiça Criminal) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara Criminal não afetos a 
órgão de execução com atribuição específica. 
Fiscalização de presídios. 

   
* Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

11 
 

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

Atuar junto ao Juizado Especial Criminal. Conhecer das 
precatórias ministeriais versando matéria criminal não 
afeta a órgão de execução com atribuição específica, 
providenciando o seu cumprimento. Fiscalização de 
casas de detenção e custódia de presos de justiça, sem 
prejuízo da iniciativa de ofício de quaisquer dos 
Promotores de Justiça Criminais da comarca a partir de 
fatos verificados em exame de autos que lhe forem 
distribuídos.  

 
 Promotorias de Justiça Especializadas de Imperatriz 

12 
Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude 

1ª Promotoria de Justiça Especializada 
(Promotor de Justiça da Inf. e 

Juventude) 

Defesa da criança e do adolescente por aplicação 
exclusiva da Lei nº 8.069/90. Defesa da educação.* 
Oficiar nos feitos da Vara da Infância e Juventude. 

13 2ª Promotoria de Justiça Cível 
2ª Promotoria de Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público e de Fundações) 

Defesa do patrimônio público e da probidade 
administrativa.* Fiscalização de fundações e entidades 
de interesse social.*  

14  
3ª Promotoria de Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça de Defesa da 
Ordem Tributária e Econômica) 

Defesa da ordem tributária e econômica.* Promoção 
das ações penais por tráfico de entorpecentes. Oficiar 
nos feitos da 6ª Vara Criminal não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. 

15 3ª Promotoria de Justiça Cível 

4ª Promotoria de Justiça Especializada 
(Promotor de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente, do Consumidor e da 
Saúde) 

Defesa do meio ambiente.* Defesa dos direitos do 
consumidor.* Defesa da saúde.* 

16 8ª Promotoria de Justiça Cível 
5ª Promotoria de Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos do Idoso) 

Defesa da cidadania.* Defesa dos direitos do idoso e do 
portador de necessidades especiais.*  

17  
6ª Promotoria de Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça de Defesa da 
Mulher) 

Defesa da mulher.* Oficiar nos feitos cíveis e criminais 
da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher. 

 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TIMON  

18 
 

1ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do 
patrimônio público e da probidade administrativa.* 
Defesa da ordem tributária e econômica.* Curadoria de 
massas falidas.* 

19 
 

2ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Fiscalização de 
fundações e entidades de interesse social.* Defesa dos 
direitos do idoso e dos portadores de necessidades 
especiais.* Curadoria de registros públicos.* Conhecer 
das precatórias ministeriais versando matéria cível não 
afeta a órgão de execução com atribuição específica, 
providenciando o seu cumprimento. 

20 3ª Promotoria de Justiça 
3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Oficiar nas 
habilitações de casamento.  

   
* Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

21 
 

4ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 4ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente.* Defesa dos direitos do consumidor.* 
Defesa da saúde.* Defesa da cidadania.*  

22 
 

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

Oficiar nos feitos da 5ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da 
mulher.* Fiscalização de presídios e de casas de 
detenção e custódia de presos de justiça, sem prejuízo 
da iniciativa de ofício de quaisquer dos Promotores de 
Justiça da comarca a partir de fatos verificados em 
exame de autos que lhe forem distribuídos.   
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23 
  6ª Promotoria de Justiça 

(6º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 6ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Exercer o controle 
externo da atividade policial civil, sem prejuízo do controle 
difuso exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça da 
comarca sobre fatos verificados em exame de autos que lhe 
forem distribuídos. 

24 
 

6ª Promotoria de Justiça 
 

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

Defesa da criança e do adolescente por aplicação exclusiva 
da Lei 8.069/90. Defesa da educação.* 

25 5ª Promotoria de Justiça 
 

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

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. 
Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria 
criminal não afeta a órgão de execução com atribuição 
específica, providenciando o seu cumprimento. Exercer o 
controle externo da atividade policial militar, sem prejuízo 
do controle difuso exercido por quaisquer dos Promotores 
de Justiça da comarca sobre fatos verificados em exame de 
autos que lhe forem distribuídos. 

 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAXIAS  

26 1ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa do consumidor.* Defesa 
da saúde.* 

27 2ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Fiscalização de 
fundações e entidades de interesse social.* Defesa do meio 
ambiente.* Curadoria de registros públicos.* Curadoria de 
massas falidas.* 

28 3ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.  Oficiar nas 
habilitações de casamento processadas junto ao Registro 
Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona (3º Ofício 
Extrajudicial).  

29 4ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 4ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Oficiar nas 
habilitações de casamento processadas junto ao Registro 
Civil de Pessoas Naturais da 2ª Zona (4º Ofício 
Extrajudicial).  

30  5ª Promotoria de Justiça 
(5º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa dos direitos do 
idoso e do portador de necessidades especiais.* Defesa da 
mulher.* Fiscalização de presídios e de casas de detenção e 
custódia de presos de justiça, sem prejuízo da iniciativa de 
ofício de quaisquer dos Promotores de Justiça da comarca a 
partir de fatos verificados em exame de autos que lhe 
forem distribuídos.   

31  6ª Promotoria de Justiça 
(6º Promotor de Justiça) 

Defesa da criança e do adolescente por aplicação exclusiva 
da Lei 8.069/90. Defesa da educação.* 

32 5ª Promotoria de Justiça 
 

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

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa 
da cidadania.* Conhecer das precatórias ministeriais 
versando matéria não afeta a órgão de execução com 
atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Exercer o controle externo da atividade policial, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca sobre fatos verificados 
em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

   * Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

 Promotorias de Justiça de Açailândia 

33 1ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.  Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa da saúde.* Defesa da 
mulher.* 

34 2ª Promotoria de Justiça 
 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente.* Fiscalização de fundações e entidades de 
interesse social.* Curadoria de registros públicos.* 
Curadoria de massas falidas.* Fiscalização de casas de 
detenção e custódia de presos de justiça, sem prejuízo da 
iniciativa de ofício de quaisquer dos Promotores de Justiça 
da comarca a partir de fatos verificados em exame de autos 
que lhe forem distribuídos. 

35 
3ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa dos direitos do 
consumidor.* Defesa dos direitos do idoso e do portador de 
necessidades especiais.* Oficiar nas habilitações de 
casamento. 

 
36 

 
 
 

4ª Promotoria de Justiça 
 

 
 
 

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

 
Oficiar nos feitos da 4ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da criança e do 
adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90. 
Defesa da educação.*  
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37 
5ª Promotoria de Justiça 

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

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa 
da cidadania.* Conhecer das precatórias ministeriais 
versando matéria não afeta a órgão de execução com 
atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Exercer o controle externo da atividade policial, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca sobre fatos verificados 
em exame de autos que lhe forem distribuídos.  

 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BACABAL  

38 
1ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa da saúde.* Defesa da 
mulher.* 

39 
2ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente*.  Fiscalização de fundações e entidades de 
interesse social*. Curadoria de registros públicos*. 
Curadoria de massas falidas*. Fiscalização de casas de 
detenção e custódia de presos de justiça, sem prejuízo da 
iniciativa de ofício de quaisquer dos Promotores de Justiça 
da comarca a partir de fatos verificados em exame de autos 
que lhe forem distribuídos. 

40 
3ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa dos direitos do 
consumidor*.  Defesa dos direitos do idoso e do portador 
de necessidades especiais*. Oficiar nas habilitações de 
casamento. 

41 4ª Promotoria de Justiça 
4ª Promotoria de Justiça 
(4º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 4ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da criança e do 
adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90 . 
Defesa da educação*. 

42 5ª Promotoria de Justiça 
5ª Promotoria de Justiça 
(5º Promotor de Justiça) 

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa 
da cidadania*. Conhecer das precatórias ministeriais 
versando matéria não afeta a órgão de execução com 
atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Exercer o controle externo da atividade policial, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca sobre fatos verificados 
em exame de autos que lhe forem distribuídos.  

   
* Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA INÊS 

43 
1ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa da saúde.* Fiscalização de 
casas de detenção e custódia de presos de justiça, sem 
prejuízo da iniciativa de ofício de quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca a partir de fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos.  

 
44 

 
2ª Promotoria de Justiça 

 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente.* Fiscalização de fundações e entidades de 
interesse social.* Defesa dos direitos do idoso e do 
portador de necessidades especiais.* Curadoria de registros 
públicos.* Curadoria de massas falidas.* 

45 3ª Promotoria de Justiça 
3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa dos direitos do 
consumidor.* Defesa da mulher.* 

46 4ª Promotoria de Justiça 
4ª Promotoria de Justiça 
(4º Promotor de Justiça) 

Defesa da criança e do adolescente por aplicação exclusiva 
da Lei nº 8.069/90. Defesa da educação.* 

 

47 5ª Promotoria de Justiça 
5ª Promotoria de Justiça 
(5º Promotor de Justiça) 

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa 
da cidadania.* Conhecer das precatórias ministeriais 
versando matéria não afeta a órgão de execução com 
atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Exercer o controle externo da atividade policial, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca sobre fatos verificados 
em exame de autos que lhe forem distribuídos.  
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PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BALSAS 

48 
1ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa dos direitos do 
consumidor.* Defesa da saúde.* Defesa da mulher.* 

49 
2ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente.* Fiscalização de fundações e entidades de 
interesse social.* Curadoria de registros públicos.* Defesa 
dos direitos do idoso e do portador de necessidades 
especiais.* Curadoria de massas falidas.* Fiscalização de 
casas de detenção e custódia de presos de justiça, sem 
prejuízo da iniciativa de ofício de quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca a partir de fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

50 3ª Promotoria de Justiça 
3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da criança e do 
adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90. 
Defesa da educação.* Oficiar nas habilitações de 
casamento. 

51 4ª Promotoria de Justiça 
4ª Promotoria de Justiça 
(4º Promotor de Justiça) 

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa 
da cidadania.* Conhecer das precatórias ministeriais 
versando matéria não afeta a órgão de execução com 
atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Exercer o controle externo da atividade policial, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca sobre fatos verificados 
em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

   
* Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

  
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CODÓ 

52 
1ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa dos direitos do 
consumidor.* Defesa da saúde.* Defesa da mulher.* 
Fiscalização de casas de detenção e custódia de presos de 
justiça, sem prejuízo da iniciativa de ofício de quaisquer 
dos Promotores de Justiça da comarca a partir de fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

53 2ª Promotoria de Justiça 
2ª Promotoria de Justiça 
(2º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente.* Defesa da cidadania.* Fiscalização de 
fundações e entidades de interesse social.* Curadoria de 
registros públicos.* Defesa dos direitos do idoso e do 
portador de necessidades especiais.* Exercer o controle 
externo da atividade policial, sem prejuízo do controle 
difuso exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça da 
comarca sobre fatos verificados em exame de autos que lhe 
forem distribuídos. 

54 3ª Promotoria de Justiça 
3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da criança e do 
adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90. 
Defesa da educação.* Curadoria de massas falidas.* 
Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria não 
afeta a órgão de execução com atribuição específica, 
providenciando o seu cumprimento. Oficiar nas 
habilitações de casamento. 

  
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPECURU-MIRIM  

55 
1ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa*. Defesa da ordem 
tributária e econômica*. Defesa dos direitos do 
consumidor*. Defesa da saúde*. Defesa da mulher.* 
Fiscalização de casas de detenção e custódia de presos de 
justiça, sem prejuízo da iniciativa de ofício de quaisquer 
dos Promotores de Justiça da comarca a partir de fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos. 
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56 
2ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente*. Defesa da cidadania*. Fiscalização de 
fundações e entidades de interesse social*. Curadoria de 
registros públicos*. Defesa dos direitos do idoso e do 
portador de necessidades especiais*. Exercer o controle 
externo da atividade policial, sem prejuízo do controle 
difuso exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça da 
comarca sobre fatos verificados em exame de autos que lhe 
forem distribuídos. 

57 3ª Promotoria de Justiça 
3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da criança e do 
adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90. 
Defesa da educação*. Curadoria de massas falidas*. 
Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria não 
afeta a órgão de execução com atribuição específica, 
providenciando o seu cumprimento. Oficiar nas 
habilitações de casamento. 

   

* Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

 
 
 

Promotorias de Justiça de Pedreiras 

58 
1ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa dos direitos do 
consumidor.* Defesa da saúde.* Defesa da mulher.* 
Fiscalização de presídios e de casas de detenção e custódia 
de presos de justiça, sem prejuízo da iniciativa de ofício de 
quaisquer dos Promotores de Justiça da comarca a partir de 
fatos verificados em exame de autos que lhe forem 
distribuídos. 

59 
2ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do meio 
ambiente.* Defesa da cidadania.* Fiscalização de 
fundações e entidades de interesse social.* Curadoria de 
registros públicos.* Defesa dos direitos do idoso e do 
portador de necessidades especiais.* Exercer o controle 
externo da atividade policial, sem prejuízo do controle 
difuso exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça da 
comarca sobre fatos verificados em exame de autos que lhe 
forem distribuídos. 

60 3ª Promotoria de Justiça 
3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da criança e do 
adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90. 
Defesa da educação.* Curadoria de massas falidas.* 
Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria não 
afeta a órgão de execução com atribuição específica, 
providenciando o seu cumprimento. Oficiar nas 
habilitações de casamento. 

 
 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PAÇO DO LUMIAR  

 

61 
 

1ª Promotoria de Justiça 
 

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

 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Fiscalização de fundações e 
entidades de interesse social.* Defesa dos direitos do 
consumidor.* Defesa da saúde.* Curadoria de registros 
públicos.* Curadoria de massas falidas.* Fiscalização de 
casas de detenção e custódia de presos de justiça, sem 
prejuízo da iniciativa de ofício de quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca a partir de fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

62 
2ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa dos direitos do 
idoso e do portador de necessidades especiais.* Defesa da 
criança e adolescente por aplicação exclusiva da Lei 
8.069/90. Defesa da educação*.  
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63  
3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa 
do meio ambiente.* Defesa da cidadania.* Defesa da 
mulher.* Conhecer das precatórias ministeriais versando 
matéria não afeta a órgão de execução com atribuição 
específica, providenciando o seu cumprimento. Exercer o 
controle externo da atividade policial, sem prejuízo do 
controle difuso exercido por quaisquer dos Promotores de 
Justiça da comarca sobre fatos verificados em exame de 
autos que lhe forem distribuídos. 

   * Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR  

64 
1ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa.* Defesa dos direitos 
do consumidor.* Fiscalização de fundações e entidades de 
interesse social.* Defesa da saúde.* Defesa da educação.* 
Curadoria de massas falidas.* Fiscalização de casas de 
detenção e custódia de presos de justiça, sem prejuízo da 
iniciativa de ofício de quaisquer dos Promotores de Justiça 
da comarca a partir de fatos verificados em exame de autos 
que lhe forem distribuídos. 

65 
2ª Promotoria de Justiça 

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

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. Defesa da ordem 
tributária e econômica.* Defesa do meio ambiente.* Defesa 
da criança e do adolescente por aplicação exclusiva da Lei 
nº 8.069/90. Defesa dos direitos do idoso e do portador de 
necessidades especiais.* Curadoria de registros públicos.*  

66 
3ª Promotoria de Justiça 

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

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa 
da cidadania.* Defesa da mulher.* Oficiar nas habilitações 
de casamento. Conhecer das precatórias ministeriais 
versando matéria não afeta a órgão de execução com 
atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Exercer o controle externo da atividade policial, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por quaisquer dos 
Promotores de Justiça da comarca sobre fatos verificados 
em exame de autos que lhe forem distribuídos. 

   * Explicitação da atribuição como definido no seu 
correspondente disposto no Anexo III, no que couber. 

A N E X O  III  (Resolução nº 02 /2009-CPMP)
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA / PROMOTORES DE JUSTIÇA DA ENTRÂNCIA  FINAL  – NÚMERO, CLASSIFICAÇÃO  FUNCIONAL  E ATRIBUIÇÕES

 
Nº  DE 
ORDEM 

 
DESIGNAÇÃO / ORDENAÇÃO ANTERIOR DESIGNAÇÃO / ORDENAÇÃO ATUAL A T R I B U I Ç Õ E S 

  
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 2º zona. 

03 
 

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. 
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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 ao Juizado Especial de 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. 

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 aos 7º e 9º Juizados 
Especiais Cíveis. Despachar as precatórias 
ministeriais versando matéria de direito de 
família autuadas sob numeração ímpar, 
providenciando o seu cumprimento. 

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 e 
nos feitos cíveis das 1ª e 2ª Varas das Cartas 
Precatórias. Atuar junto aos 8º e 10º Juizados 
Especiais Cíveis. Despachar as precatórias 
ministeriais versando matéria de direito de 
família autuadas sob numeração par, 
providenciando o seu cumprimento. 

09 
 

1ª Promotoria Cível da Fazenda Pública 
 

9ª Promotoria de Justiça Cível 
(1º Promotor de Justiça de Fazenda Pública) 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara da Fazenda 
Pública não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. Atuar junto ao 11º 
Juizado Especial Cível. 

10 
 

2ª Promotoria Cível da Fazenda Pública 
 

10ª Promotoria de Justiça Cível 
(2º Promotor de Justiça de Fazenda Pública) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara da Fazenda 
Pública não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. Atuar junto ao 12º 
Juizado  Especial Cível. 

11 
 

3ª Promotoria Cível da Fazenda Pública 
 

11ª Promotoria de Justiça Cível 
(3º Promotor de Justiça de Fazenda Pública) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara da Fazenda 
Pública não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. Atuar junto ao 13º 
Juizado Especial Cível. 

12 
4ª Promotoria Cível da Fazenda Pública 

 
12ª Promotoria de Justiça Cível 

(4º Promotor de Justiça de Fazenda 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. 

13 
5ª Promotoria Cível da Fazenda Pública 

 
13ª Promotoria de Justiça Cível 

(5º Promotor de Justiça de Fazenda Pública) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara da Fazenda 
Pública não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. Atuar junto ao 15º 
Juizado Especial Cível. 

14 
 

17ª 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 Sucessões. 
Oficiar nos feitos de numeração ímpar da Vara 
de Interdição, Tutela e Ausência. Oficiar nos 
feitos de matéria de interdição, tutela e 
ausência em trâmite perante as 1ª, 2ª e 3ª Varas 
de Família.* 

15 
 

23ª Promotoria de Justiça Cível 
15ª Promotoria de Justiça Cível 

(2º Promotor de Justiça de Sucessões, Tutela, 
Interdição e Ausência) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara de Sucessões. 
Oficiar nos feitos de numeração par da Vara de 
Interdição Tutela e Ausência. Oficiar nos feitos 
de matéria de interdição, tutela e ausência em 
trâmite perante as 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas de 
Família.* 

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. 

17 10ª Promotoria de Justiça Cível 
17ª Promotoria de Justiça Cível 

(2º Promotor de Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara de Família não 
afetos a órgão de execução com atribuição 
específica. 
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18 11ª Promotoria de Justiça Cível 
18ª Promotoria de Justiça Cível 

(3º Promotor de Justiça de Família) 

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

19 
 

12ª Promotoria de Justiça Cível 
19ª Promotoria de Justiça Cível 

(4º Promotor de Justiça de Família) 

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

20 13ª Promotoria de Justiça Cível 
20ª Promotoria de Justiça Cível 

(5º Promotor de Justiça de Família) 

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

21 
 

14ª Promotoria de Justiça Cível 
21ª Promotoria de Justiça Cível 

(6º Promotor de Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 6ª Vara de Família não 
afetos a órgão de execução com atribuição 
específica 
 

22 
 

15ª Promotoria de Justiça Cível 
22ª Promotoria de Justiça Cível 

(7º Promotor de Justiça de Família) 

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

23 
 

16ª Promotoria de Justiça Cível 
 

23ª Promotoria de Justiça Cível 
(8º Promotor de Justiça de Família) 

Oficiar nos feitos da 8ª Vara de Família não 
afetos a órgão de execução com atribuição 
específica. Oficiar nos feitos de matéria 
sucessória em trâmite perante as Varas de 
Família.* 

 
 

 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE SÃO LUÍS 

 

24 
 

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. 

25 
 

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

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

26 
 

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

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

27 
 

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

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

28 
 

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

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

   
* Disposição transitória - vigência limitada à 
data em que se instalar a vara judiciária da 
competência correspondente. 

29 
 

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

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

30 
 

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

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

31 
 

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

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

32 
 

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

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

33 17ª Promotoria de Justiça Criminal 
10ª Promotoria de Justiça Criminal 
(10º Promotor de Justiça Criminal) 

Conhecer dos inquéritos policiais por crimes 
dolosos contra a vida distribuídos às 1ª e 6ª 
Varas Criminais e promover-lhes as ações 
penais, nelas oficiando até o trânsito em 
julgado da sentença na fase de pronúncia. 

34 18ª Promotoria de Justiça Criminal 
11ª Promotoria de Justiça Criminal 
(11º Promotor de Justiça Criminal) 

Conhecer dos inquéritos policiais por crimes 
dolosos contra a vida distribuídos às 2ª e 7ª 
Varas Criminais e promover-lhes as ações 
penais, nelas oficiando até o trânsito em 
julgado da sentença na fase de pronúncia. 

35 19ª Promotoria de Justiça Criminal 
12ª Promotoria de Justiça Criminal 
(12º Promotor de Justiça Criminal) 

Conhecer dos inquéritos policiais por crimes 
dolosos contra a vida distribuídos às 3ª e 8ª 
Varas Criminais e promover-lhes as ações 
penais, nelas oficiando até o trânsito em 
julgado da sentença na fase de pronúncia. 

36 20ª Promotoria de Justiça Criminal 
13ª Promotoria de Justiça Criminal 
(13º Promotor de Justiça Criminal) 

Conhecer dos inquéritos policiais por crimes 
dolosos contra a vida distribuídos às 4ª e 9ª 
Varas Criminais e promover-lhes as ações 
penais, nelas oficiando até o trânsito em 
julgado da sentença na fase de pronúncia. 
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37 21ª Promotoria de Justiça Criminal 
14ª Promotoria de Justiça Criminal 
(14º Promotor de Justiça Criminal) 

Conhecer dos inquéritos policiais por crimes 
dolosos contra a vida distribuídos à 5ª Vara 
Criminal e promover-lhes as ações penais, 
nelas oficiando até o trânsito em julgado da 
sentença na fase de pronúncia. Oficiar nos 
feitos criminais das Varas de Cartas 
Precatórias. 

38 28ª Promotoria de Justiça Criminal 
15ª Promotoria de Justiça Criminal 
(15º Promotor de Justiça Criminal) 

Atuar junto ao 1º Juizado Especial Criminal. 
Oficiar nos feitos criminais da 1ª Turma 
Recursal. 

39 29ª Promotoria de Justiça Criminal 
16ª Promotoria de Justiça Criminal 
(16º Promotor de Justiça Criminal) 

Atuar junto ao 2º Juizado Especial Criminal. 
Oficiar nos feitos criminais da 2ª Turma 
Recursal. 

40 30ª Promotoria de Justiça Criminal 
17ª Promotoria de Justiça Criminal 
(17º Promotor de Justiça Criminal) 

Atuar junto ao 3º Juizado Especial Criminal. 
Oficiar nos feitos criminais da 3ª Turma 
Recursal. 
 

41 22ª Promotoria de Justiça Criminal 
18ª Promotoria de Justiça Criminal 
(18º Promotor de Justiça Criminal) 

Atuar junto ao 4º Juizado Especial Criminal. 
Oficiar nos feitos criminais da 4ª Turma 
Recursal.   

42 11ª Promotoria de Justiça Criminal 
19ª Promotoria de Justiça Criminal 
(19º Promotor de Justiça Criminal) 

Oficiar junto à Central de Inquéritos. Conhecer 
das precatórias ministeriais versando matéria 
criminal, providenciando o seu cumprimento. 
Oficiar nos feitos criminais da 5ª Turma 
Recursal. 

43 10ª Promotoria de Justiça Criminal 
20ª 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. 

44 26ª Promotoria de Justiça Criminal 
21ª Promotoria de Justiça Criminal 

(2º Promotor de Justiça de Entorpecentes) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara de Entorpecentes. 
Oficiar nos feitos de numeração par da 1ª Vara 
de Entorpecentes.* 

45 12ª Promotoria de Justiça Criminal 
22ª Promotoria de Justiça Criminal 

(1º Promotor de Justiça do Júri) 
Oficiar nos feitos da 1ª Vara do Tribunal do 
Júri.  

   * Disposição transitória - vigência limitada à 
data em que se instalar a vara judiciária da 
competência correspondente. 

46 13ª Promotoria de Justiça Criminal 
23ª Promotoria de Justiça Criminal 

(2º Promotor de Justiça do Júri) 
Oficiar nos feitos da 2ª Vara do Tribunal do 
Júri. 

47 16ª Promotoria de Justiça Criminal 
24ª Promotoria de Justiça Criminal 

(1º Prom. de Justiça de Execuções Penais) 

Oficiar nos feitos de numeração ímpar da Vara 
de Execuções Criminais. Fiscalização de 
presídios. 

48 
 

27ª Promotoria de Justiça Criminal 
25ª Promotoria de Justiça Criminal 

(2º Prom. de Justiça de Execuções Penais) 

Oficiar nos feitos de numeração par da Vara de 
Execuções Criminais. Fiscalização das casas de 
detenção e custódia de presos de justiça. 

 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS DE SÃO LUÍS 

 

49 5ª Promotoria de Justiça Especializada 
1ª Promotoria de Justiça Especializada 
(Promotor de Justiça de Fundações e 

Entidades de Interesse Social) 

Fiscalizar a instituição e a gestão das fundações 
e das entidades de interesse social e promover 
as medidas administrativas e as ações judiciais 
pertinentes para a sua regularização ou 
extinção. 

50 
6ª e 7ª Promotorias de Justiça 

Especializadas 

2ª Promotoria de Justiça Especializada 
(Promotor de Justiça de Registros Públicos e 

de Massas Falidas) 

Fiscalizar 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. 
Oficiar nos feitos da Vara de Registros 
Públicos. Curadoria de massas falidas. Oficiar 
nos feitos da Vara de Recuperação de 
Empresas e promover as ações penais por 
crimes falimentares. Oficiar nos feitos de 
matérias registrária e falimentar em tramitação 
em quaisquer das Varas Cíveis.* 

51 
13ª Promotoria de Justiça Especializada 

 
3ª Promotoria de Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça Defesa da Educação) 

Conhecer dos fatos lesivos ao direito à 
educação e promover-lhes a apuração por 
instauração dos procedimentos administrativos 
pertinentes e respectivas ações civis públicas. 

52 
14ª Promotoria de Justiça Criminal 

 
4ª Promotoria de Justiça Especializada 

(1º Promotor de Justiça Militar) 

Oficiar nos feitos da Justiça Militar de 
competência do Conselho de Justiça Militar. 
Exercer o controle externo da atividade policial 
militar exercida no âmbito interno dos quartéis, 
sem prejuízo do controle difuso exercido por 
Promotor de Justiça Criminal ou Especializado 
sobre fatos verificados em exame de autos que 
lhe forem distribuídos. 
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53 14ª Promotoria de Justiça Criminal 
5ª Promotoria de Justiça Especializada 

(2º Promotor de Justiça Militar) 

Oficiar nos feitos da Justiça Militar de 
competência do juiz singular. Exercer o 
controle externo da atividade policial militar 
exercida no auxílio da polícia judiciária, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por 
Promotor de Justiça Criminal ou Especializado 
sobre fatos verificados em exame de autos que 
lhe forem distribuídos. 

54 3ª Promotoria de Justiça Especializada 
6ª Promotoria de Justiça Especializada 

(1º Promotor de Justiça de Defesa 
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 
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 
ações de terceiros de igual natureza autuadas 
sob numeração ímpar. Promover as ações civis 
públicas por improbidade administrativa por 
fatos conexos com os apurados nos 
procedimentos instaurados. 

55 14ª Promotoria de Justiça Especializada 
7ª Promotoria de Justiça Especializada 

(2º Promotor de Justiça de Defesa 
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 
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 
ações de terceiros de igual natureza autuadas 
sob numeração par. Promover as ações civis 
públicas por improbidade administrativa por 
fatos conexos com os apurados nos 
procedimentos instaurados. 

    
* Disposição transitória - vigência limitada à 
data em que se instalarem as varas judiciárias 
das competências correspondentes. 

56 4ª Promotoria de Justiça Especializada 
8ª 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. 

57 
15ª Promotoria de Justiça Especializada 

 

9ª 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. 

58 
 

10ª Promotoria de Justiça Especializada 
10ª Promotoria de Justiça Especializada 

(1º 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, 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 públicas. Atendimento comunitário 
itinerante, na forma da regulamentação 
específica.  
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59 
 

22ª Promotoria de Justiça Especializada 
11ª Promotoria de Justiça Especializada 

(2º 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, 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 públicas. Atendimento comunitário 
itinerante, na forma da regulamentação 
específica. 

60 11ª Promotoria de Justiça Especializada 
12ª Promotoria de Justiça Especializada 

(1º Promotor de Justiça de Defesa do Idoso e 
do Portador de Necessidades Especiais) 

Conhecer dos fatos lesivos aos direitos do 
idoso e do portador de necessidades especiais, 
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. 

61 
 

18ª Promotoria de Justiça Especializada 
 

13ª Promotoria de Justiça Especializada 
(2º Promotor de Justiça de Defesa do Idoso e 

do Portador de Necessidades Especiais) 

Conhecer dos fatos lesivos aos direitos do 
idoso e do portador de necessidades especiais, 
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. 

 
 
 
 
 

62 

 
 
 
 
 

12ª Promotoria de Justiça Especializada 

 
 
 
 
 

14ª Promotoria de Justiça Especializada 
(1º Promotor de Justiça de Defesa da Saúde) 

 
Conhecer dos fatos lesivos ao direito à saúde, 
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. 

63 
19ª Promotoria de Justiça Especializada 

 
15ª Promotoria de Justiça Especializada 

(2º Promotor de Justiça de Defesa da Saúde) 

Conhecer dos fatos lesivos ao direito à saúde, 
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. 

64 25ª Promotoria de Justiça Criminal 
16ª 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 da Vara Especial de 
Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher. 

65 3ª Promotoria de Investigação Criminal 
17ª 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 da Vara Especial de 
Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher. 



41                SEGUNDA-FEIRA, 11 - MAIO  -  2009D.O. PODER JUDICIÁRIO

66 1ª Promotoria de Investigação Criminal 
18ª Promotoria de Justiça Especializada 

(1º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

Conhecer das representações, inquéritos e 
demais peças de informação em casos de abuso 
de autoridade, tortura e crimes praticados com 
o uso da rede de computadores (internet) 
autuados sob numeração ímpar, sem prejuízo 
da iniciativa de ofício, e promover-lhes a 
apuração por instauração dos procedimentos 
investigatórios e das ações penais até final 
sentença. Exercer o controle externo da 
atividade policial nas delegacias distritais, sem 
prejuízo do controle difuso exercido por 
Promotor de Justiça Criminal sobre fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem 
distribuídos. 

67 
2ª Promotoria de Investigação Criminal 

 

19ª Promotoria de Justiça Especializada 
(2º Promotor de Justiça de Investigação 

Criminal) 

Conhecer das representações, inquéritos e 
demais peças de informação em casos de abuso 
de autoridade, tortura e crimes praticados com 
o uso da rede de computadores (internet) 
autuados sob numeração par, sem prejuízo da 
iniciativa de ofício, e promover-lhes a apuração 
por instauração dos procedimentos 
investigatórios e das ações penais até final 
sentença. Exercer o controle externo da 
atividade policial nas delegacias especializadas, 
sem prejuízo do controle difuso exercido por 
Promotor de Justiça Criminal sobre fatos 
verificados em exame de autos que lhe forem 
distribuídos. 

68 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.   

69 
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. 

70 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 infringentes da moralidade 
administrativa e dos lesivos ao patrimônio 
público praticados por agentes públicos, 
objetos de representações, inquéritos e demais 
peças de informação autuados sob numeração 
imediatamente anterior a de número par que 
não seja múltiplo de quatro, 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 autuadas 
sob numeração imediatamente anterior a de 
número par que não seja múltiplo de quatro. 

71 
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 autuados sob numeração 
par que não seja múltiplo de quatro, 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 autuadas sob numeração par que não 
seja múltiplo de quatro. 
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72 
 

21ª Promotoria de Justiça Especializada 

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 autuados sob numeração 
imediatamente anterior a de número 
correspondente a múltiplo de quatro, 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 autuadas sob numeração 
imediatamente anterior a de número 
correspondente a múltiplo de quatro.  

73 20ª Promotoria de Justiça Especializada 

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 autuados sob numeração 
correspondente a múltiplo de quatro, 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 
autuadas sob numeração correspondente a 
múltiplo de quatro. 

74 
 

1ª Promotoria de Justiça Especializada 
 

26ª Promotoria de Justiça Especializada 
(1º Promotor de Justiça da Infância e 

Juventude) 

Conhecer dos fatos de natureza extra-penal 
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. 

75 
 

2ª Promotoria de Justiça Especializada 
27ª Promotoria de Justiça Especializada 

(2º Promotor de Justiça da Infância e 
Juventude) 

Conhecer dos atos infracionais atribuídos a 
criança e a adolescente e promover-lhes a 
apuração por instauração dos procedimentos 
administrativos pertinentes e respectivas ações 
judiciais. Oficiar nos feitos da 1ª Vara da 
Infância e Juventude não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica. 

76 15ª Promotoria de Justiça Criminal 
28ª Promotoria de Justiça Especializada 

(3º Promotor de Justiça da Infância e 
Juventude) 

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

77 24ª 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 
administrativamente por iniciativa do 
respectivo titular. Oficiar nos feitos da 11ª Vara 
Criminal autuados sob numeração par não 
originados da atuação administrativa 
antecedente do Ministério Público. 

78 
23ª Promotoria de Justiça Criminal 

 

30ª Promotoria de Justiça Especializada 
(5º 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.  

79 18ª Promotoria de Justiça Cível 
31ª Promotoria de Justiça Especializada 
(1º Promotor de Justiça de Substituição) 

Assumir, pelo período em que durar o 
afastamento, as atribuições do Promotor de 
Justiça (primeiro mais antigo na entrância 
relativamente aos demais afastados) afastado 
das funções do seu cargo para exercer as de 
Promotor de Justiça corregedor, ou de assessor, 
dentre os afastados na forma do artigo 11, da 
Lei 8.625/93, nesta ordem, para o exercício 
desse cargo, quarto mais antigo na entrância. 
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80 19ª Promotoria de Justiça Cível 
32ª Promotoria de Justiça Especializada 
(2º Promotor de Justiça de Substituição) 

Assumir, pelo período em que durar o afastamento, as 
atribuições do Promotor de Justiça (segundo mais 
antigo na entrância relativamente aos demais 
afastados) afastado das funções do seu cargo para 
exercer as de Promotor de Justiça corregedor, ou de 
assessor, dentre os afastados na forma do artigo 11, da 
Lei 8.625/93, nesta ordem, para o exercício desse 
cargo, terceiro mais antigo na entrância. 

81 20ª Promotoria de Justiça Cível 
33ª Promotoria de Justiça Especializada 
(3º Promotor de Justiça de Substituição) 

Assumir, pelo período em que durar o afastamento, as 
atribuições do Promotor de Justiça (terceiro mais 
antigo na entrância relativamente aos demais 
afastados) afastado das funções do seu cargo para 
exercer as de Promotor de Justiça corregedor, ou de 
assessor, dentre os afastados na forma do artigo 11, da 
Lei 8.625/93, nesta ordem, para o exercício desse 
cargo, segundo mais antigo na entrância. 

82 
21ª Promotoria de Justiça Cível 

 
34ª Promotoria de Justiça Especializada 
(4º Promotor de Justiça de Substituição) 

Assumir, pelo período em que durar o afastamento, as 
atribuições do Promotor de Justiça (quarto mais antigo 
na entrância relativamente aos demais afastados) 
afastado das funções do seu cargo para exercer as de 
Promotor de Justiça corregedor, ou de assessor, dentre 
os afastados na forma do artigo 11, da Lei 8.625/93, 
nesta ordem, para o exercício desse cargo, com mais 
tempo de serviço na entrância. 

83 
22ª Promotoria de Justiça Cível 

 
35ª Promotoria de Justiça Especializada 
(5º Promotor de Justiça de Substituição) 

Assumir, pelo período em que durar o afastamento, as 
atribuições do Promotor de Justiça afastado das 
funções do seu cargo para exercer as de chefe da 
assessoria especial do Procurador Geral de Justiça, ou 
de assessor, dentre os afastados na forma do artigo 11, 
da Lei 8.625/93, nesta ordem, para o exercício desse 
cargo, com mais tempo de serviço na carreira.        

84 4ª Promotoria de Investigação Criminal 
36ª Promotoria de Justiça Especializada 
(6º Promotor de Justiça de Substituição) 

Assumir, pelo período em que durar o afastamento, as 
atribuições do Promotor de Justiça afastado das 
funções do seu cargo para exercer função eleitoral 
junto à Procuradoria Regional Eleitoral.        


