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nº 005/2014-GPGJ/CGMP, que prevê a instauração de Procedimento Ad-
ministrativo como instrumento para acompanhamento e fiscalização, de
forma continuada, de políticas públicas ou instituições e na defesa dos
direitos individuais indisponíveis, pelo Ministério Público;

RESOLVE:

Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 35/2017,
com o objetivo de apurar suposto erro médico tendo como vítima
a criança recém-nascida filha de Isamara Campelo da Silva, nas-
cida no Hospital São José em Balsas/MA, nos termos do Ato Regula-
mentar Conjunto nº 005/2014 - GPGJ/CGMP, da Procuradoria Geral de Justiça
e da Corregedoria Geral do Ministério Público, fixando, para a sua conclusão, o
prazo de 01 (um) ano, sem prejuízo da necessidade de futura prorrogação,
nos termos do art. 8º, do mencionado ato.

Registre no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP)

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Balsas (MA), 25 de agosto de 2017.

DAILMA MARIA DE MELO BRITO
Promotora de Justiça

RESOLUÇÃO

Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  do  Ministério  Público
do  Estado  do  Maranhão

RESOLUÇÃO Nº 53/2017 - CPMP

Transforma as 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Pro-
motorias de Justiça Cíveis em Promo-
torias de Justiça Especializadas do segmen-
to funcional de defesa do patrimônio
públ ico e  da moral idade adminis
trativa, com reordenamento e rede-
finições pertinentes do Anexo III da
Resolução nº 02/2009 - CPMP.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
previstas no § 2º do artigo 23, da Lei Complementar nº 13/91,

R E S O L V E

Art. 1º As 5ª, 6ª 7ª, 8ª e 9ª Promotorias de Justiça Cíveis de São Luís
ficam transformadas em Promotorias de Justiça Especializadas, passando a
integrar, neste grupo funcional, o segmento de atuação de defesa do patrimônio
público e da probidade administrativa na comarca, na conformidade do
estabelecido no anexo a esta resolução.

Art. 2º As notícias de fato, representações e afins de atribuição do
âmbito dos órgãos especializados de defesa do patrimônio público e da
moralidade administrativa de São Luís, originados a partir da vigência desta
resolução, serão distribuídos exclusivamente às Promotorias de Justiça
Especializadas instituídas em razão da transformação referida no artigo
anterior, até que o número dos procedimentos resultados dessa distribuição
alcance, em cada uma delas, a média dos tramitando nos atuais órgãos dessa
especialização no dia anterior à entrada em vigor desta resolução.

Parágrafo Único - Os procedimentos administrativos em sentido
amplo em trâmite no dia anterior ao da entrada em vigor desta resolução
serão mantidos nos respectivos órgãos.

Art. 3º O anexo III (Promotorias de Justiça/Promotores de Justi-
ça da entrância intermediária - número, classificação funcional e atribui-
ções), da Resolução nº 02/2009-CPMP, passa a viger com o conteúdo do
anexo a esta resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Luís, 30 de novembro de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

A N E X O  (RES. Nº 50/2017 - CPMP)

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA / PROMOTORES DE JUSTIÇA DA ENTRÂNCIA FINAL -
NÚMERO, CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E ATRIBUIÇÕES

A N E X O  III da Res. Nº 02/2009-CPMP 

Nº 
DESIGNAÇÃO/ 

ORDENAÇÃO ANTERIOR 
DESIGNAÇÃO/ 

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

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS DE SÃO LUÍS 

 
 

001 

 
 

2ª Promotoria de Justiça 
Cível 

 

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

- Oficiar nos feitos das 1ª, 2ª, 9ª e 10ª Varas Cíveis não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.  
- Atuar junto aos 1º e 2º Juizados Especiais Cíveis.  
- Oficiar nos feitos cíveis da Turma Recursal não afetos a órgão de execução 
com atribuição específica.  
- Oficiar nas habilitações de casamento processadas no registro civil das 
pessoas naturais das 1ª e 2ª zonas. 

 
 

002 

 
 

4ª Promotoria de Justiça 
Cível  

 

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

- Oficiar nos feitos das 3ª, 4ª, 11ª e 12ª Varas Cíveis não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.  
- Atuar junto aos 3º e 4º Juizados Especiais Cíveis. 
- Oficiar nos feitos cíveis da Turma Recursal não afetos a órgão de execução 
com atribuição específica.  
- Oficiar nas habilitações de casamento processadas no registro civil das 
pessoas naturais da 3º e 4ª zonas. 

 
 
 

003 

 
 
 

5ª Promotoria de Justiça 
Cível 

  

 
 
 

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

- Oficiar nos feitos das 5ª, 6ª, 13ª e 14ª Varas Cíveis não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.  
- Atuar junto aos 5º e 6º Juizados Especiais Cíveis e Juizado Especial de 
Trânsito. 
- Oficiar nos feitos cíveis da Turma Recursal não afetos a órgão de execução 
com atribuição específica.  
- Oficiar nas habilitações de casamento processadas no registro civil das 
pessoas naturais da 5ª zona. 
- Cumprimento de precatórias ministeriais cíveis não afetas a órgão de 
execução com atribuição específica. 

abimaelfreitas
Realce
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004 

 
 

7ª Promotoria de Justiça 
Cível 

 

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

- Oficiar nos feitos das 7ª, 8ª, 15ª e 16ª Varas Cíveis não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.  
- Atuar junto aos 7º, 8º, 9º e 10º Juizados Especiais Cíveis.  
- Oficiar nos feitos cíveis da Turma Recursal não afetos a órgão de execução 
com atribuição específica.  
- Cumprimento de precatórias ministeriais cíveis versando matéria de direito de 
família. 

 
005 

 
14ª Promotoria de Justiça 

Cível  

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

- Oficiar nos feitos das 1ª Vara de Interdição e Sucessões não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica.  

 
006 

 
17ª Promotoria de Justiça 

Cível  
 

12ª 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. 

 
007 

 
18ª Promotoria de Justiça 

Cível 
 

13ª 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. 

 
008 

 
19ª Promotoria de Justiça 

Cível 

14ª 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. 

 
009 

 
20ª Promotoria de Justiça 

Cível 

15ª 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.  

 
010 

 
 

21ª Promotoria de Justiça 
Cível 

 
16ª 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. 

 
011 

 
22ª Promotoria de Justiça 

Cível 

17ª 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.  

 
012 

 
23ª Promotoria de Justiça 

Cível 

18ª 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. 

 
013 

 
24ª Promotoria de Justiça 

Cível 

19ª 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. 

 
014 

 
25ª Promotoria de Justiça 

Cível 

20ª 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.  

 
015 

 
26ª Promotoria de Justiça 

Cível 

21ª 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.  

 
016 

 
27ª Promotoria de Justiça 

Cível  

22ª 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. 

 
017 

 
28ª Promotoria de Justiça 

Cível 
 

23ª 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. 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE SÃO LUÍS 

 
018 

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. 

 
019 

2ª 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. 

 
020 

3ª 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. 

 
021 

4ª 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. 

 
022 

5ª 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. 

 
023 

6ª 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. 

 
024 

7ª 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. 

 
025 

8ª 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. 

 
026 

9ª 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. 
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027 

10ª 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. 
 

028 
11ª 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. 
 

029 
12ª 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. 
 

030 
13ª 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. 
 

031 
14ª 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. 
 

032 
15ª 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 Turma Recursal não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. 

 
033 

16ª 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 Turma Recursal não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. 

 
034 

17ª 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 Turma Recursal não afetos a órgão de execução com 
atribuição específica. 

 
 

035 

 
 

19ª Promotoria de 
Justiça Criminal  

 
 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/1ª IC 

(1º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de flagrante ou de cumprimento 
de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna. 
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da 
Ouvidoria do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme 
distribuição interna, providenciando o devido encaminhamento, com adoção das 
medidas administrativas e judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em 
exame de autos em que oficie. (Res. 02/2009-CPMP, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 

036 

 
 

24ª Promotoria de 
Justiça Cível  

 
 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/2ª IC 

(2º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de flagrante ou de cumprimento 
de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna. 
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da 
Ouvidoria do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme 
distribuição interna, providenciando o devido encaminhamento, com adoção das 
medidas administrativas e judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em 
exame de autos em que oficie. (Res. 02/2009-CPMP, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 

037 

 
 

13ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/3ª IC 

(3º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de flagrante ou de cumprimento 
de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna. 
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da 
Ouvidoria do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme 
distribuição interna, providenciando o devido encaminhamento, com adoção das 
medidas administrativas e judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em 
exame de autos em que oficie. (Res. 02/2009-CPMP, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 

038 

 
 

8ª Promotoria de 
Justiça de 

Substituição  

 
 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/4ª IC 

(4º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de flagrante ou de cumprimento 
de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna. 
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da 
Ouvidoria do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme 
distribuição interna, providenciando o devido encaminhamento, com adoção das 
medidas administrativas e judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em 
exame de autos em que oficie. (Res. 02/2009-CPMP, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 

039 

 
 

11ª Promotoria de 
Justiça Cível 

 
 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/5ª IC 

(5º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de flagrante ou de cumprimento 
de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna. 
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da 
Ouvidoria do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme 
distribuição interna, providenciando o devido encaminhamento, com adoção das 
medidas administrativas e judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em 
exame de autos em que oficie. (Res. 02/2009-CPMP, art. 6º-A, ‘n’). 

 
040 

20ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

19ª Promotoria de Justiça Criminal 
(1º Promotor de Justiça de 

Entorpecentes) 
- Oficiar nos feitos de numeração ímpar da 1ª Vara de Entorpecentes. 

 
041 

21ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

20ª Promotoria de Justiça Criminal 
(2º Promotor de Justiça de 

Entorpecentes) 
- Oficiar nos feitos de numeração ímpar da 2ª Vara de Entorpecentes. 
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042 

22ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

21ª Promotoria de Justiça Criminal 
(3º Promotor de Justiça de 

Entorpecentes) 
- Oficiar nos feitos de numeração par da 1ª Vara de Entorpecentes. 

 
043 

23ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

22ª Promotoria de Justiça Criminal 
(4º Promotor de Justiça de 

Entorpecentes) 
- Oficiar nos feitos de numeração par da 2ª Vara de Entorpecentes. 

 
044 

24ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

23ª Promotoria de Justiça Criminal 
(1º Promotor de Justiça do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 1ª Vara do Tribunal do Júri, depois da preclusão da sentença de 
pronúncia até o exaurimento da competência jurisdicional respectiva. 

 
045 

25ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

24ª Promotoria de Justiça Criminal 
(2º Promotor de Justiça do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 2ª Vara do Tribunal do Júri, depois da preclusão da sentença de 
pronúncia até o exaurimento da competência jurisdicional respectiva. 

 
046 

26ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

25ª Promotoria de Justiça Criminal 
(3º Promotor de Justiça do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 3ª Vara do Tribunal do Júri, depois da preclusão da sentença de 
pronúncia até o exaurimento da competência jurisdicional respectiva. 

 
047 

27ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

26ª Promotoria de Justiça Criminal 
(4º Promotor de Justiça do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 4ª Vara do Tribunal do Júri, depois da preclusão da sentença de 
pronúncia até o exaurimento da competência jurisdicional respectiva. 

 
048 

3ª Promotoria de 
Justiça Cível 

 

27ª Promotoria de Justiça Criminal 
(5º Promotor de Justiça 

do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 1ª Vara do Tribunal do Júri, desde a fase inquisitorial até a 
preclusão da sentença de pronúncia.  

 
049 

15ª Promotoria de 
Justiça Cível 

28ª Promotoria de Justiça Criminal 
(6º Promotor de Justiça do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 4ª Vara do Tribunal do Júri, desde a fase inquisitorial até a 
preclusão da sentença de pronúncia. 

 
050 

18ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

29ª Promotoria de Justiça Criminal 
(7º Promotor de Justiça do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 2ª Vara do Tribunal do Júri, desde a fase inquisitorial até a 
preclusão da sentença de pronúncia. 

 
051 

33ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

30ª Promotoria de Justiça Criminal 
(8º Promotor de Justiça do Júri) 

- Oficiar nos feitos da 3ª Vara do Tribunal do Júri, desde a fase inquisitorial até a 
preclusão da sentença de pronúncia. 

 
052 

28ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

31ª Promotoria de Justiça Criminal 
(1º Promotor de Justiça de 

Execuções Penais) 

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

 
053 

29ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

32ª Promotoria de Justiça Criminal 
(2º Promotor de Justiça de 

Execuções Penais) 

- Oficiar nos feitos da 2ª 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 albergados. 

 
054 

30ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

33ª Promotoria de Justiça Criminal 
(3º Promotor de Justiça de 

Execuções Penais) 

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

 
055 

31ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

34ª Promotoria de Justiça Criminal 
(4º Promotor de Justiça de 

Execuções Penais) 

- Oficiar nos feitos da 2ª 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 albergados. 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS DE SÃO LUÍS 

 
056 

1ª Promotoria de 
Justiça Especializada  

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

- Fiscalização de fundações e entidades de interesse social - (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘c’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovida por terceiros, conforme distribuição interna. 

 
057 

 
6ª Promotoria de 

Justiça Cível 

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

- Fiscalização de fundações e entidades de interesse social - (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘c’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovida por terceiros, conforme distribuição interna. 

 
058 

 
2ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
 

 
3ª 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.  
-Oficiar nos feitos de matéria registrária em trâmite perante quaisquer das varas 
cíveis. -Oficiar nos feitos da Vara de Recuperação de Empresas e promover as ações 
penais por crimes falimentares. 

 
059 

3ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

4ª Promotoria de Justiça Especializada 
(1ºPromotor de Justiça da Educação) 

- Defesa da educação (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘k’) - atuação nos 
procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, conforme 
distribuição interna. 

 
060 

32ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

5ª Promotoria de Justiça Especializada 
(2ºPromotor de Justiça da Educação) 

- Defesa da educação (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘k’) - atuação nos 
procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, conforme 
distribuição interna. 

 
061 

4ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

6ª Promotoria de Justiça Especializada 
(Promotor de Justiça Militar) 

- Oficiar nos feitos da Auditoria da Justiça Militar de competência do juiz singular e 
do Conselho de Justiça Militar.  
- Controle externo da atividade policial-grupo II (Res. nº 02/2009, artigo 6º-A, ‘n’). 

 
062 

7ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

 

7ª Promotoria de Justiça Especializada 
(1º Promotor de Justiça do Meio 

Ambiente) 

- Defesa do meio ambiente (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘d’) - atuação nos 
procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
063 

6ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

 

8ª Promotoria de Justiça Especializada 
(2º Promotor de Justiça do Meio 

Ambiente) 

- Defesa do meio ambiente (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘d’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
064 

7ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

9ª Promotoria de Justiça Especializada 
(1º Promotor de Justiça do 

Consumidor) 

- Defesa do consumidor (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘e’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros 
autuadas sob numeração ímpar. 
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065 

8ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

10ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de Justiça do 
Consumidor) 

- Defesa do consumidor (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘e’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros 
autuadas sob numeração par. 

 
066 

9ª Promotoria de 
Justiça Especializada  

11ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(Promotor de Justiça de Direitos 
Fundamentais) 

- Defesa dos direitos fundamentais (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘g’). 

 
 

067 

 
 

10ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

Itinerante 
 

 
 

12ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(Promotor de Justiça Itinerante) 

- Realizar, em comunidades previamente indicadas pela Administração Superior, 
audiências públicas visando a diagnosticar lesões a interesses difusos, coletivos e 
individuais indisponíveis e ao esclarecimento da população sobre seus direitos e 
deveres, com o fim de buscar composição para litígios, de forma a prevenir a 
judicialização de conflitos e a prática de delitos; ajuizar ações judiciais referentes ao 
descumprimento dos termos de ajustamento de conduta e acordos celebrados no 
exercício das referidas atribuições. 

 
068 

 
11ª Promotoria de 

Justiça Especializada  

14ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça da Pessoa 
 com Deficiência)  

- Defesa da pessoa com deficiência (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘j’) - 
atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos 
feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
069 

1ª Promotoria de 
Justiça Cível 

15ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de Justiça da Pessoa 
 com Deficiência)  

- Defesa da pessoa com deficiência (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘j’) - 
atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos 
judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
070 

12ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
 

16ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça do Idoso) 

- Defesa do idoso (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘i’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovidas por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
071 

30ª Promotoria de 
Justiça Cível 

 

17ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de Justiça do Idoso) 

- Defesa do idoso (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘i’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
072 

13ª Promotoria de 
Justiça Especializada 

18ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça da Saúde) 

- Defesa da saúde (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘h’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovidas por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

073  
14ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

 
19ª Promotoria de Justiça 

Especializada 
(2º Promotor de Justiça da Saúde) 

- Conhecer dos fatos delituosos relativos 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, promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedimentos 
administrativos pertinentes e respectivas ações penais públicas, bem como oficiar nas 
de terceiros de igual natureza. 

074  
8ª Promotoria de 

Justiça Cível 

20ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(3º Promotor de Justiça da Saúde) 

- Defesa da saúde (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘h’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

075  
15ª Promotoria   

De Justiça 
Especializada 

21ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça da Mulher) 

- Defesa da mulher (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘l’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar e nos feitos judiciais 
destes decorrentes  
- Oficiar nas ações judicias promovidas por terceiros de numeração ímpar da Vara 
Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 
076 

 
16ª Promotoria de  
Justiça Criminal 

22ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de Justiça da Mulher) 

- Defesa da mulher (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘l’) - atuação nos 
procedimentos administrativos autuados sob numeração par e nos feitos judiciais 
destes decorrentes.  
- Oficiar nas ações judiciais promovidas por terceiros de numeração par da Vara 
Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

 
077 

 
17ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

23ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça de Controle 
Externo da Atividade Policial) 

- Controle externo da atividade policial-grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 
‘n’) - atuação no âmbito das delegacias distritais de numeração ímpar. 

 
078 

 
18ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
 

24ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de Justiça de Controle 
Externo da Atividade Policial) 

- Controle externo da atividade policial-grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 
‘n’)  - atuação no âmbito das delegacias distritais de numeração par. 

 
079 

 
19ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

25ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(3º Promotor de Justiça de Controle 
Externo da Atividade Policial) 

- Controle externo da atividade policial-grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 
‘n’) - atuação no âmbito das delegacias especializadas. 

 
080 

 
20ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

26ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça das Ordens 
Tributária e Econômica) 

- Defesa das ordens tributária e econômica (Res. nº 02/2009-CPMP, art. 6º-A, ‘b’) - 
atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos 
feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
081 

 
21ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

27ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(2º Promotor de Justiça das Ordens 
Tributária e Econômica) 

- Defesa das ordens tributária e econômica (Res. 02/2009-CPMP, art. 6º-A-CPMP, 
‘b’) - atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos 
feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 
conforme distribuição interna. 
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082 

 
22ª Promotoria de Justiça 

Especializada 

 
28ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(1º Promotor de Justiça 
do Patrimônio Público e 

da Probidade 
Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 
6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos 
feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovidas por 
terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 

 
083 

 
23ª Promotoria de Justiça 

Especializada 

 
29ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(2º Promotor de Justiça 
do Patrimônio Público e 

da Probidade 
Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 
6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos 
feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovidas por 
terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 

 
084 

 
24ª Promotoria de Justiça 

Especializada 

 
30ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(3º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 
Público e da 
Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 
085 

 
25ª Promotoria de Justiça 

Especializada 

 
31ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(4º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 
Público e da 
Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 
086 

 
9ª Promotoria de Justiça 

Cível  

 
32ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(5º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 
Público e da 
Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 
087 

 
10ª Promotoria de Justiça 

Cível 

 
33ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(6º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 
Público e da 
Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 
088 

 
11ª Promotoria de Justiça 

Cível 

 
34ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(7º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 
Público e da 
Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 
089 

 
12ª Promotoria de Justiça 

Cível 

 
35ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(8º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 
Público e da 
Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 
090 

 
13ª Promotoria de Justiça 

Cível  
 

 
36ª Promotoria de 

Justiça Especializada 
(9º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 
Público e da 
Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-CPMP, 
artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 
interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 
promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 
- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda Pública 
não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição. 

 
 

091 

 
 

26ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

37ª Promotoria de 
Justiça Especializada-

1ª PJIJCIV 
(1º Promotor de 

Justiça da Infância e 
Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘f’) – 
atuação nos procedimentos administrativos relativos a fatos ocorridos nas áreas 
correspondentes aos Conselhos Tutelares posicionados sob numeração ímpar na escala 
ordinal de suas criações e nos feitos judiciais destes decorrentes. 
- Oficiar nos feitos de terceiros da 1ª Vara da Infância e Juventude não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica, conforme distribuição interna. 
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- Exercer a atividade fiscalizatória sobre os Conselhos Tutelares posicionados sob 
numeração ímpar na escala ordinal de suas criações. 

 
 

092 

 
 

17º Promotoria de 
Justiça de 

Substituição 

 
 

38ª Promotoria de Justiça 
Especializada-2ª PJIJCIV 

 (2º Promotor de Justiça da Infância 
e Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 
‘f’) – atuação nos procedimentos administrativos relativos a fatos ocorridos nas 
áreas correspondentes aos Conselhos Tutelares posicionados sob numeração par 
na escala ordinal de suas criações e nos feitos judiciais destes decorrentes. 
- Oficiar nos feitos da 1ª Vara da Infância e Juventude não afetos a órgão de 
execução com atribuição específica, conforme distribuição interna. 
- Exercer a atividade fiscalizatória sobre os Conselhos Tutelares posicionados sob 
numeração par na escala ordinal de suas criações 

 
093 

 
27ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

39ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(3º Promotor de Justiça da Infância 
e Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo II (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 
‘f’) - atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração par e 
nos feitos judiciais destes decorrentes  
- Oficiar nos feitos de terceiros da 2ª Vara da Infância e Juventude não afetos a 
órgão de execução com atribuição específica autuados sob numeração par. 

 
094 

 
28ª Promotoria de 

Justiça 
Especializada 

40ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(4º Promotor de Justiça da Infância 
e Juventude)  

- Defesa da infância e juventude – grupo II (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 
‘f’) - atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar e 
nos feitos judiciais destes decorrentes  
- Oficiar nos feitos de terceiros da 2ª Vara da Infância e Juventude não afetos a 
órgão de execução com atribuição específica autuados sob numeração ímpar. 

 
095 

29ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

41ª 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 
numeração par.  
- Oficiar nos feitos da 9ª Vara Criminal autuados sob numeração par. 
 

 
096 

30ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

42ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(6º 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 
numeração ímpar. 
- Oficiar nos feitos da 9ª Vara Criminal autuados sob numeração ímpar. 
 

 
097 

31ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 

43ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(7º Promotor de Justiça da Infância 
e Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo III (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 
‘f’).  

 
098 

38ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
 

44ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça de 
Conflitos Agrários) 

- Conflitos agrários (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘o’) - atuação nos 
procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

 
099 

38ª Promotoria de 
Justiça 

Especializada 
 

45ª Promotoria de Justiça 
Especializada 

(1º Promotor de Justiça de 
Conflitos Agrários) 

- Conflitos agrários (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘o’) - atuação nos 
procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 
destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 
conforme distribuição interna. 

DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO

CONTRATOS

RESENHA Nº 519/2017. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 001/2017 - ASSISTENTE SOCIAL- PROCESSO N° 1248/
2017. PARTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

MARANHÃO e de outro lado JEANNE SILVEIRA NASCIMENTO
FERREIRA. OBJETO DO CONTRATO: Nos termos do Convênio nº

001/2017-SEMCAS firmado entre a Prefeitura de São Luís, através da

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social e a Defensoria Públi-

ca do Estado do Maranhão, o(a) CONTRATADO(A) se obriga à presta-

ção de serviço temporário de assistência social para atuar no Projeto

"Superando Barreiras em Defesa da Criança e do Adolescente com Defici-

ência". BASE LEGAL: Convênio 001/2017/SEMCAS e Art. 2º, VIII, da

Lei Estadual nº 6.915/97. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 080101;

Programa de Trabalho: 03.092.0341.2656.0001; PI: Parconv; ND:

339036.40 - Serviço de Terceiro Pessoa Física/Serviços de Técnicos Pro-

fissionais; FR: 0112000000. VALOR: A Contratantepagaráà Contratada

a importância mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). DATA

DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2017. PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a partir de 01 de

dezembro de 2017. ASSINATURA: Dr. Werther de Moraes Lima Júnior-

Defensor Público- Geral do Estado do Maranhão e, de outro lado, Jeanne

Silveira Nascimento Ferreira. ARQUIVAMENTO: Pasta Resenhas - Con-

tratos 2017. São Luís, 13 de dezembro de 2017. LÍVIA GUANARÉ

BARBOSA BORGES - Assessoria Jurídica - DPE/MA.

RESENHA Nº 520/2017. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS Nº 002/2017 - PSICÓLOGA - PROCESSO N° 1247/2017.

PARTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO e

de outro lado GABRIELA LILIANA MEDEIROS SUAREZ. OBJETO

DO CONTRATO: Nos termos do Convênio nº 001/2017-SEMCAS fir-

mado entre a Prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal da

Criança e Assistência Social e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão,

o(a) CONTRATADO(A) se obriga à prestação de serviço temporário de

psicóloga sem vínculo empregatício, para atuar no Projeto "Superan-

do Barreiras em Defesa da Criança e do Adolescente com Deficiência".

BASE LEGAL: Convênio 001/2017/SEMCAS e Art. 2º, VIII, da Lei

Estadual nº 6.915/97. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 080101;

Programa de Trabalho: 03.092.0341.2656.0001; PI: Parconv; ND:

339036.40 - Serviço de Terceiro Pessoa Física/Serviços de Técnicos Pro-

fissionais; FR: 0112000000. VALOR: A Contratantepagaráà Contratada

a importância mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). DATA

DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2017. PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a partir de 01 de

dezembro de 2017. ASSINATURA: Dr. Werther de Moraes Lima Júnior

- Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão e, de outro lado, Gabriela

Liliana Medeiros Suarez. ARQUIVAMENTO: Pasta Resenhas - Con-

tratos 2017. São Luís, 13 de dezembro de 2017. BETÂNIA FRANÇA

ALVES DE ALMEIDA - Assessoria Jurídica - DPE/MA.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Procuradoria Geral de Justiça 

 
 

 

 

PORTARIA Nº 4104/2018-GPGJ* 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais, 

R E S O L V E: 

Determinar a republicação, por incorreção, do Anexo aprovado pela Resolução nº 53/2017-CPMP, no intervalo dos seus números 

de ordem 56 a 117, na conformidade do quadro a este anexo.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

São Luís, 30 de abril de 2018. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

A N E X O  (Res. Nº 53/2017-CPMP) - republicação 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA / PROMOTORES DE JUSTIÇA DA ENTRÂNCIA FINAL – NÚMERO, CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL E ATRIBUIÇÕES 

Nº 

Designação / 

Ordenação 

Anterior 

Designação/ 

Ordenação Atual 
A t r i b u i ç õ e s 

 

Promotorias de Justiça Especializadas  

056 

1ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada  

(Res.019/2013) 

1ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça de Fundações) 

-Fiscalização de fundações e entidades de interesse social - (Res. nº 02/2009-CPMP, 

artigo 6º-A, ‘c’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme distribuição 

interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade 

promovida por terceiros, conforme distribuição interna. 

 

057 2ª Promotoria de 2ª Promotoria de - Fiscalização de fundações e entidades de interesse social - (Res. nº 02/2009- 

abimaelfreitas
Realce
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Nº 

Designação / 

Ordenação 

Anterior 

Designação/ 

Ordenação Atual 
A t r i b u i ç õ e s 

 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça de Fundações) 

CPMP, artigo 6º-A, ‘c’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovida por terceiros, conforme distribuição interna. 

058 

3ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

 

3ª 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.  

-Oficiar nos feitos de matéria registrária em trâmite perante quaisquer das varas 

cíveis. -Oficiar nos feitos da Vara de Recuperação de Empresas e promover as ações 

penais por crimes falimentares. 

 

059 

4ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

4ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1ºPromotor de Justiça 

da Educação) 

-Defesa da educação (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘k’) - atuação nos 

procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, conforme 

distribuição interna. 

 

060 

5ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

 

5ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2ºPromotor de Justiça 

da Educação) 

-Defesa da educação (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘k’) - atuação nos 

procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, conforme 

distribuição interna. 

 

061 

6ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

6ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça 

Militar) 

-Oficiar nos feitos da Auditoria da Justiça Militar de competência do juiz singular e 

do Conselho de Justiça Militar.  

- Controle externo da atividade policial - grupo II (Res. nº 02/2009, artigo 6º-A, 

‘n’). 

 

062 

7ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

7ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça do Meio 

Ambiente) 

-Defesa do meio ambiente (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘d’) - atuação nos 

procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

063 

8ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

8ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça do Meio 

Ambiente) 

- Defesa do meio ambiente (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘d’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

 

064 

 

9ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

 

9ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça do 

Consumidor) 

- Defesa do consumidor (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘e’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros 

autuadas sob numeração ímpar. 

 

065 

10ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

10ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça do 

Consumidor) 

- Defesa do consumidor (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘e’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros 

autuadas sob numeração par. 

 

066 

11ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013)  

11ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça 

de Direitos 

Fundamentais) 

- Defesa dos direitos fundamentais (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘g’).  

067 

12ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

Itinerante 

(Res.019/2013) 

 

12ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(Promotor de Justiça 

Itinerante) 

Realizar, em comunidades previamente indicadas pela Administração Superior, 

audiências públicas visando a diagnosticar lesões a interesses difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis e ao esclarecimento da população sobre seus direitos e 

deveres, com o fim de buscar composição para litígios, de forma a prevenir a 

judicialização de conflitos e a prática de delitos; ajuizar ações judiciais referentes ao 

descumprimento dos termos de ajustamento de conduta e acordos celebrados no 
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Nº 

Designação / 

Ordenação 

Anterior 

Designação/ 

Ordenação Atual 
A t r i b u i ç õ e s 

 

exercício das referidas atribuições. 

068 

14ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada  

(Res.019/2013) 

14ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça da Pessoa com 

Deficiência)  

- Defesa da pessoa com deficiência (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘j’) - 

atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos 

feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

069 

15ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

15ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça da Pessoa com 

Deficiência)  

- Defesa da pessoa com deficiência (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘j’) - 

atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos 

judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

070 

16ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

 

16ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça do Idoso) 

- Defesa do idoso (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘i’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovidas por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

071 

17ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

 

17ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça do Idoso) 

- Defesa do idoso (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘i’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

072 

18ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

18ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça da Saúde) 

- Defesa da saúde (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘h’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovidas por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

073 

 

19ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

 

19ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça da Saúde) 

Conhecer dos fatos delituosos relativos 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, promovendo-lhes a apuração por instauração dos 

procedimentos administrativos pertinentes e respectivas ações penais públicas, bem 

como oficiar nas de terceiros de igual natureza. 

 

074 

20ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

20ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(3º Promotor de 

Justiça da Saúde) 

- Defesa da saúde (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘h’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

075 

21ª Promotoria  

de Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

21ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça da Mulher) 

- Defesa da mulher (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘l’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar e nos feitos judiciais 

destes decorrentes  

-Oficiar nas ações judicias promovidas por terceiros de numeração ímpar da Vara 

Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 

 

076 

22ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

22ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça da Mulher) 

- Defesa da mulher (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘l’) - atuação nos 

procedimentos administrativos autuados sob numeração par e nos feitos judiciais 

destes decorrentes.  

-Oficiar nas ações judiciais promovidas por terceiros de numeração par da Vara 

Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

 

077 

23ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

23ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça de Controle 

Externo da Atividade 

Policial) 

- Controle externo da atividade policial-grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-

A, ‘n’) - atuação no âmbito das delegacias distritais de numeração ímpar. 

 

078 
24ª Promotoria de 

Justiça 

24ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

- Controle externo da atividade policial-grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-

A, ‘n’)  - atuação no âmbito das delegacias distritais de numeração par. 
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Nº 

Designação / 

Ordenação 

Anterior 

Designação/ 

Ordenação Atual 
A t r i b u i ç õ e s 

 

Especializada 

(Res.019/2013) 

(2º Promotor de 

Justiça de Controle 

Externo da Atividade 

Policial) 

079 

25ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

25ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(3º Promotor de 

Justiça de Controle 

Externo da Atividade 

Policial) 

- Controle externo da atividade policial-grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-

A, ‘n’) - atuação no âmbito das delegacias especializadas. 

 

080 

26ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

26ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça das Ordens 

Tributária e 

Econômica) 

- Defesa das ordens tributária e econômica (Res. nº 02/2009-CPMP, art. 6º-A, ‘b’) - 

atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar, nos 

feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

081 

27ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

27ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça das Ordens 

Tributária e 

Econômica) 

- Defesa das ordens tributária e econômica (Res. 02/2009-CPMP, art. 6º-A-CPMP, 

‘b’) - atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração par, nos 

feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade de terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

082 

28ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

28ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

 

083 

29ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

29ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

 

084 

30ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

30ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(3º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

085 

31ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

31ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(4º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

086 

5ª Promotoria de 

Justiça Cível  

(Res.019/2013) 

32ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(5º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 
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Probidade 

Administrativa) 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

087 

6ª Promotoria de 

Justiça Cível 

(Res.019/2013) 

33ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(6º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

088 

7ª Promotoria de 

Justiça Cível 

(Res.019/2013) 

34ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(7º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

 

089 

8ª Promotoria de 

Justiça Cível 

(Res.019/2013) 

35ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(8º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

 

90 

9ª Promotoria de 

Justiça Cível  

(Res.019/2013) 

 

36ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(9º Promotor de 

Justiça do Patrimônio 

Público e da 

Probidade 

Administrativa) 

- Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa (Res. nº 02/2009-

CPMP, artigo 6º-A, ‘a’) - atuação nos procedimentos administrativos, conforme 

distribuição interna, nos feitos judiciais destes decorrentes e nas ações judiciais da 

especialidade promovidas por terceiros, conforme distribuição interna. 

- Oficiar nos feitos das Varas da Fazenda Pública e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública não afetos a órgão de execução com atribuição específica, conforme 

distribuição. 

 

091 

32ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.044/2017) 

37ª Promotoria de 

Justiça Especializada-

1ª PJIJCIV 

(1º Promotor de 

Justiça da Infância e 

Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘f’) 

– atuação nos procedimentos administrativos relativos a fatos ocorridos nas áreas 

correspondentes aos Conselhos Tutelares posicionados sob numeração ímpar na 

escala ordinal de suas criações e nos feitos judiciais destes decorrentes. 

-Oficiar nos feitos de terceiros da 1ª Vara da Infância e Juventude não afetos a órgão 

de execução com atribuição específica, conforme distribuição interna. 

-Exercer a atividade fiscalizatória sobre os Conselhos Tutelares posicionados sob 

numeração ímpar na escala ordinal de suas criações. 

 

 

092 

17º Promotoria 

de Justiça de 

Substituição 

(Res.044/2017) 

38ª Promotoria de 

Justiça Especializada-

2ª PJIJCIV 

 (2º Promotor de 

Justiça da Infância e 

Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘f’) 

– atuação nos procedimentos administrativos relativos a fatos ocorridos nas áreas 

correspondentes aos Conselhos Tutelares posicionados sob numeração par na escala 

ordinal de suas criações e nos feitos judiciais destes decorrentes. 

-Oficiar nos feitos da 1ª Vara da Infância e Juventude não afetos a órgão de 

execução com atribuição específica, conforme distribuição interna. 

-Exercer a atividade fiscalizatória sobre os Conselhos Tutelares posicionados sob 

numeração par na escala ordinal de suas criações 

 

093 

33ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

39ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(3º Promotor de 

Justiça da Infância e 

Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo II (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 

‘f’) - atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração par e nos 

feitos judiciais destes decorrentes. 

-Oficiar nos feitos de terceiros da 2ª Vara da Infância e Juventude não afetos a órgão 

de execução com atribuição específica autuados sob numeração par. 

 

094 

34ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

40ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(4º Promotor de 

Justiça da Infância e 

- Defesa da infância e juventude – grupo II (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 

‘f’) - atuação nos procedimentos administrativos autuados sob numeração ímpar e 

nos feitos judiciais destes decorrentes. 

-Oficiar nos feitos de terceiros da 2ª Vara da Infância e Juventude não afetos a órgão 
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A t r i b u i ç õ e s 

 

Juventude)  de execução com atribuição específica autuados sob numeração ímpar. 

095 

35ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

41ª 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 numeração 

par.  

- Oficiar nos feitos da 9ª Vara Criminal autuados sob numeração par. 

 

 

096 

36ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

42ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(6º 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 numeração 

ímpar. 

- Oficiar nos feitos da 9ª Vara Criminal autuados sob numeração ímpar. 

 

 

097 

37ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

43ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(7º Promotor de 

Justiça da Infância e 

Juventude) 

- Defesa da infância e juventude – grupo III (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, 

‘f’). 

- Oficiar nos feitos da especialidade em trâmite na 2ª Vara da Infância e Juventude 

da comarca da Ilha de São Luís (termos de São Luís, São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa). 

 

098 

38ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

44ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça de Conflitos 

Agrários) 

- Conflitos agrários (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘o’) - atuação nos 

procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

099 

39ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res.019/2013) 

45ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça de Conflitos 

Agrários) 

- Conflitos agrários (Res. nº 02/2009-CPMP, artigo 6º-A, ‘o’) - atuação nos 

procedimentos administrativos, conforme distribuição interna, nos feitos judiciais 

destes decorrentes e nas ações judiciais da especialidade promovida por terceiros, 

conforme distribuição interna. 

 

Promotorias de Justiça de Substituição Plena  

100 

34ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

1ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(1º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 24ª Promotorias de Justiça 

Cíveis da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, 

em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do 

Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 

20 da presente resolução. 

 

101 

35ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

2ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(2º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 24ª Promotorias de Justiça 

Cíveis da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, 

em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do 

Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 

20 da presente resolução. 

 

102 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

3ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(3º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 24ª Promotorias de Justiça 

Cíveis da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, 

em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do 

Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 

20 da presente resolução. 

 

103 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

4ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(4º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 14ª Promotorias de Justiça 

Criminais da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, 

em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do 

Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 

20 da presente resolução. 

 

 

104 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

5ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(5º Promotor de 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 14ª Promotorias de Justiça 

Criminais da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, 

em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do 
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A t r i b u i ç õ e s 

 

Justiça de 

Substituição) 

Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 

20 da presente resolução. 

105 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

6ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(6º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 14ª Promotorias de Justiça 

Criminais da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, 

em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do 

Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 

20 da presente resolução. 

 

106 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

7ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(7º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 14ª Promotorias de Justiça 

Criminais da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, 

em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do 

Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 

20 da presente resolução. 

 

  

8ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(EXTINTA) 

Promotoria de Justiça EXTINTA em razão da sua transformação na 18ª Promotoria 

de Justiça Criminal-4ª IC (Res. nº 44/2017). 

 

107 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

9ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(9º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 15ª à 17ª Promotorias de Justiça (1ª 

à 3ª Promotorias de Justiça junto aos Juizados Especiais Criminais) e da 18ª 

Promotoria de Justiça Criminal da comarca nas hipóteses de afastamento, 

impedimento ou ausência do respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer 

dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço atestada 

pelo Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do interessado, outras 

atribuições na forma do artigo 20 da presente resolução. 

 

108 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

10ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(10º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 19ª à 22ª Promotorias de Justiça 

Criminais (1ª à 4ª Promotorias de Justiça de Entorpecentes) da comarca nas 

hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do respectivo titular, pelo 

tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente 

necessidade do serviço atestada pela Corregedoria Geral do Ministério Público a 

pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 20 da presente 

resolução. 

 

109 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

11ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(11º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 8ª Promotorias de Justiça do 

Tribunal do Juri da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou 

ausência do respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas 

ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço atestada pela 

Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do interessado, outras 

atribuições na forma do artigo 20 da presente resolução. 

 

110 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

12ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(12º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 8ª Promotorias de Justiça do 

Tribunal do Júri da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou 

ausência do respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas 

ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço atestada pela 

Corregedoria Geral do Ministério Público pedido do interessado, outras atribuições 

na forma do artigo 20 da presente resolução. 

 

111 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

13ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(13º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 4ª Promotorias de Justiça de 

Execuções Penais da comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento ou 

ausência do respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas 

ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo 

Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do interessado, outras 

atribuições na forma do artigo 20 da presente resolução. 

 

112 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

14ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(14º Promotor de 

Justiça de 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das: 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de 

Fundações; 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Defesa da Educação; 1ª e 2ª 

Promotorias de Justiça Itinerantes da comarca nas hipóteses de afastamento, 

impedimento ou ausência do respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer 

dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço atestada 
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Nº 

Designação / 

Ordenação 

Anterior 

Designação/ 

Ordenação Atual 
A t r i b u i ç õ e s 

 

Substituição) pelo Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do interessado, outras 

atribuições na forma do artigo 20 da presente resolução. 

113 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

15ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(15º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das: 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de 

Defesa do Meio Ambiente; 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Defesa do 

Consumidor; 1ª à 3ª Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da comarca nas 

hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do respectivo titular, pelo 

tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente 

necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do Ministério Público a 

pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 20 da presente 

resolução. 

 

114 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

16ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(16º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das: 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de 

Defesa do Idoso; 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Defesa da Pessoa com 

Deficiência; 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher; Promotorias de 

Justiça de Defesa dos Direitos Fundamentais da comarca nas hipóteses de 

afastamento, impedimento ou ausência do respectivo titular, pelo tempo em que 

durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do 

serviço atestada pelo Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do 

interessado, outras atribuições na forma do artigo 20 da presente resolução. 

 

  

17ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(EXTINTA) 

Promotoria de Justiça EXTINTA em razão da sua transformação na 32ª Promotoria 

de Justiça Especializada (Res. nº 44/2017), atual 38ª Promotoria de Justiça 

Especializada (Res. nº 53/2017). 

 

115 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

18ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(18º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 4ª Promotorias de Justiça de 

Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da comarca nas 

hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do respectivo titular, pelo 

tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente 

necessidade do serviço atestada pelo Corregedoria Geral do Ministério Público a 

pedido do interessado, outras atribuições na forma do artigo 20 da presente 

resolução. 

 

116 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

19ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(19º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 6ª Promotorias de Justiça de 

Defesa da Infância e Juventude comarca nas hipóteses de afastamento, impedimento 

ou ausência do respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas 

ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço atestada pelo 

Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do interessado, outras 

atribuições na forma do artigo 20 da presente resolução. 

 

117 

Criada pela Lei 

Complementar nº 

155//2013 

20ª Promotoria de 

Justiça de Substituição 

Plena 

(20º Promotor de 

Justiça de 

Substituição) 

- Assumir, preferencialmente, as atribuições das 1ª à 6ª Promotorias de Justiça de 

Defesa da Infância e Juventude da comarca nas hipóteses de afastamento, 

impedimento ou ausência do respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer 

dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço atestada 

pelo Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do interessado, outras 

atribuições na forma do artigo 20 da presente resolução. 

 

 

 

ATO REGULAMENTAR N.º 09/2018-GPGJ 
 

Altera o Ato Regulamentar nº 34/2017 para acrescentar a alínea “c” ao art. 3º, que relaciona os dias em que não haverá expediente 

nos órgãos do Ministério Público do Estado do Maranhão, no ano de 2018 e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na 

Lei Complementar Estadual nº 013/1991, art. 8º, VI; 
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento e organização das atividades das unidades ministeriais; 
CONSIDERANDO a importância de proporcionar ampla publicidade acerca dos dias em que não haverá expediente nos órgãos do 

Ministério Público do Estado do Maranhão; 
CONSIDERANDO o Decreto de nº 33.766, de 22 de janeiro de 2018, que estabelece o calendário de feriados e de pontos 

facultativos para ser observado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual no ano de 2018; 


