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

. 

 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

(com despacho de encaminhamento) 

 

 

Cuida-se de proposta de aditamento à proposta de alteração de atribuições 

objeto do Procedimento SIMP nº 003.0.16295/2017, encaminhada ao Órgão Especial do 

Colégio de Procuradores de Justiça por esta Procuradoria Geral, na forma do art. 15, 

inciso XXXIV, da Lei Complementar estadual nº 11 de 18 de janeiro de 1996.  

O procedimento em referência origina-se da conclusão de minucioso trabalho 

levado a efeito pela Comissão de Reestruturação e Otimização das Promotorias de Justiça 

do Interior do Estado da Bahia, sob coordenação da Secretaria Geral, que resultou em 

relatório propositivo de alterações na estrutura e distribuição de atribuições de diversas 

Promotorias de Justiça ao longo do Estado da Bahia, além de criação de novos órgãos. 

Com efeito, à vista dos elementos coligidos, a Procuradoria Geral de Justiça, verificando o 

irrefutável interesse nas modificações sugeridas, houve por bem realizar juízo positivo de 

conveniência e oportunidade, encampando, no uso das atribuições pertinentes, a proposta 

e submetendo-a à apreciação colegiada, na forma da legislação de regência. 

Eis que agora, à guisa de aditamento, a Secretaria Geral, diligentemente, 

reporta recentes alterações estruturais empreendidas pelo Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia em relação a comarcas do interior do estado, junto aos quais há atuação direta 

dos órgãos do MPBA, porquanto pondera acerca dos influxos de tais medidas na 

distribuição das Promotorias de Justiça afetadas. Nesse ínterim, formula a anexa proposta 

de aditamento, com vistas à adequação da proposta originária objeto do feito epigrafado. 
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Assim, anuindo aos fundamentos da proposta, que materializam o interesse 

público, materializado pela proposta de adequação organizacional da instituição, apresento 

o presente aditamento à proposta formulada nos autos nº 003.0.16295/2017 - que visa 

a reclassificação de entrâncias e criação de Promotorias de Justiça – nos termos do anexo 

arrazoado da Secretaria Geral, e, 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, encaminho 

ao egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

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

prevenção ao Procurador de Justiça relator, na forma regimental 

Cumpra-se. 

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 14 de fevereiro de 2019. 

EDIENE SANTOS LOUSADO 
Procuradora-Geral de Justiça 

 


