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Procedimento SIMP nº 003.0.16295/2017 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

. 

 

 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 

atribuições constitucionais e legais, especialmente aquelas instituídas pela Lei Complementar 

estadual nº 11 de 18 de janeiro de 1996 – que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado da Bahia, em vista do relatório lavrado pela Comissão de Reestruturação e 

Otimização das Promotorias de Justiça do interior (Portaria nº 703/2017), ora veiculado pela 

comunicação oriunda da Secretaria Geral de Justiça, por meio da Promotora de Justiça 

Secretária-Geral Adjunta, tem a considerar o que se segue: 

Retorna à Procuradoria Geral de Justiça expediente inicialmente instaurado, de 

ofício, com o propósito de encaminhar ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça “proposta da Procuradoria Geral de Justiça, visando à desativação das Promotorias de 

Justiça (precedente CNMP: PP 0.00.000.0000220/2008-07) em alinhamento à recente decisão 

plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA, veiculada por meio da Resolução 

n.º 06, de 5 de julho de 2017”, expediente que Resultou na Resolução nº 08/2017, que 

acolheu a proposta então veiculada. 

Na mesma toada vê-se nos autos nova proposta de (re)estruturação de 

promotorias de justiça instaladas no interior do estado, com supedâneo em razões diversas 

daquelas que originariamente motivaram a instauração do procedimento sub occulis. Isto é, 

já havia, em paralelo, iniciativa engendrada com o intento de avaliar a reestruturação dos 

órgãos finalísticos da instituição, notadamente para atender à dinâmica das relações sociais 

que têm direta implicação nas atividades do Ministério Público, de sorte a imporem a 

ininterrupta adaptação da estrutura organizacional às demandas advindas da complexa 

conjuntura de fatores externos e internos. 
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Assim, como evolução de medidas voltadas ao referido objetivo, consolidou-se a 

composição de uma comissão para sugerir modelo de reestruturação e otimização das 

Promotorias de Justiça do interior, com participação do Colégio de Procuradores, da 

Corregedoria e dos Promotores de Justiça (Portaria nº 703/2017). 

Com efeito, chega-nos, agora, o relatório dos trabalhos da aludida comissão, 

secundado de minuciosa comunicação da Secretária-Geral Adjunta, indicando - com amparo 

em dados técnicos e estatísticas colhidas pelo grupo de trabalho junto à Corregedoria Geral, 

Tribunal de Justiça, dentre outros – sugestão para a efetiva reestruturação das promotorias 

do interior, com reflexo na organização do quadro de cargos de carreira, assim como a 

reclassificação de entrância de algumas promotorias, além da criação de novos órgãos de 

execução, conforme necessidades identificadas. 

Ao cotejo de tudo quanto relacionado ao objeto do procedimento, devidamente 

inseridos nos documentos carreados, entende a Procuradoria Geral de Justiça por aderir aos 

termos da sugestão recepcionada, fazendo seus fundamentos fáticos e jurídicos integrantes 

da presente decisão administrativa, haja vista competir à Procuradoria Geral de Justiça 

praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e praticar os atos de ofício 

que visem à garantia da continuidade dos serviços institucionais, de forma eficiente e 

ininterrupta, inclusive com adoção de medidas que visem à celeridade e à racionalização das 

atividades do Ministério Público. 

A par dessas considerações, sem prejuízo de ulteriores encaminhamentos e 

providências administrativas, DETERMINO, com amparo nos arts. 15, incisos IV e XXXIII, assim 

como no art. 43 da Lei Complementar estadual nº 11 de 18 de janeiro de 1996 e à luz das 

considerações apresentadas pela Secretaria-Geral Adjunta, na linha das conclusões 

alcançadas pela Comissão de Reestruturação e Otimização das Promotorias de Justiça do 

interior (Portaria nº 703/2017) retorno do presente ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça, visando, nos termos da proposta: 

• Analisar a anexa proposta de projeto de lei que veicula projeto de alteração 

do Quadro do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do art. 291 da 

Lei Complementar nº 11, de 18 de Janeiro de 1996, mediante a extinção de 33 

Cargos de Promotor de Justiça de Entrância Inicial correspondentes às 33 

Promotorias de Justiça Desativadas e consequente criação de 15 Cargos de 

Promotores de Justiça de Entrância Intermediária e 14 Cargos de Promotores de 

Justiça de Entrância Final, correspondentes às Promotorias de Justiça indicadas 

nos quadros I e II da proposta oriunda da Secretaria Geral Adjunta; 

• Avaliar, no bojo da mencionada proposta, a reclassificação das entrâncias das 

Promotorias de Justiça sediadas em Comarcas já elevadas pelo Tribunal de 
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Justiça através das Leis nº 13.832 de 08/01/2018; nº 13.958 de 17/05/2018; nº 

13.959 de 17/05/2018; nº 13.960 de 17/05/2018 e nº 13.961 de 17/05/2018, 

conforme quadro III; 

• Deliberar sobre a reclassificação das entrâncias das promotorias de justiça 

sediadas em comarcas consideradas aptas à elevação pelo Tribunal de Justiça, 

com reclassificação de entrâncias já aprovadas pelo Tribunal Pleno, conforme 

quadro IV (sem prejuízo das reclassificações promovidas pelo Tribunal Pleno que 

possam surgir durante o curso do presente procedimento, conforme quadro IV, 

item 16, da sugestão); 

• Analisar a proposta de criação da 2º Promotoria de Justiça em Promotorias de 

Intermediária que possuam apenas 01 (uma) PJ, mantendo o número mínimo de 

02 (duas) Promotorias de Justiça, conforme quadros V.1 e V.2 da sugestão; 

• Avaliar a proposta de reclassificação de entrância inicial para intermediária 

das Promotorias de Justiça de Mucuri e Irará, com base em dados levantados 

pela Comissão e ranking elaborado pela Subunidade de Matemática e Estatística 

da Corregedoria, conforme disposto na respectiva nota técnica juntada aos 

autos, além da criação da 2ª Promotoria de Justiça em Mucuri, conforme quadro 

VI; 

• Avaliar a sugestão de criação da 2ª Promotoria de Justiça Comarca de Iguaí, 

conforme quadro VII e item 25. 

Remeta-se à Secretaria do Colegiado, para distribuição prioritária, por 

prevenção, na forma regimental 

Cumpra-se. 

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 1º de novembro de 2018. 

EDIENE SANTOS LOUSADO 
Procuradora-Geral de Justiça 
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