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Relatório final sobre redimensionamento 
das Promotorias de Assistência é 
apresentado ao PGJ 
  
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel recebeu no 
dia 9, em seu gabinete, o relatório final sobre o estudo 
de redimensionamento da atuação das 51 Promotorias 
de Justiça de Assistência da Capital. O documento, 
encaminhado para deliberação, contempla a 
transformação da totalidade das Promotorias de Justiça 
de Assistência em Promotorias de Justiça com 
atribuições especializadas...  
Leia mais 

  

 
  

 

 

  

 

Operação combate agiotagem e 
extorsão em Euclides da Cunha 
  
Uma operação realizada no dia 10, no bairro de 
Jeremias, zona urbana de Euclides da Cunha, 
cumpriu um mandado judicial de busca e 
apreensão, proferido pelo juiz da Vara Crime da 
comarca. O material colhido pela equipe composta 
por promotores de Justiça, Policiais Militares e Civis 
deve ajudar a elucidar possíveis crimes de 
agiotagem e extorsão no Município... 
Leia mais 

 

 

MP promove curso de atualização sobre o 
novo Código de Processo Civil 
  
Com o objetivo de propor uma discussão sobre o novo 
Código de Processo Civil (CPC) e a atuação do Ministério 
Público, seja como órgão agente ou como órgão 
interveniente, o MP baiano, por intermédio do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) iniciou no 
dia 6, o primeiro módulo do curso de atualização em 
Processo Civil – ‘O novo CPC e seus reflexos na atuação 
do Ministério Público’...  
Leia mais 
  

  

 
 

  
Outras notícias: 
10/07/2015 - Operação combate agiotagem e extorsão em Euclides da Cunha  
10/07/2015 - Empresas de transporte público são acionadas por descumprirem contrato de prestação de serviço  
10/07/2015 - Audiência pública debaterá impactos causados por mudanças no acesso à Praia do Forte  
09/07/2015 - Relatório final sobre redimensionamento das Promotorias de Assistência é apresentado ao PGJ  
09/07/2015 - MP aciona empresas que prestam serviço de transporte público em Feira de Santana  
08/07/2015 - Líderes religiosos participaram de reunião do ‘Pacto pela Vida’ no MP  
08/07/2015 - “MP Vai às Ruas” promove mais de 470 atendimentos na região de Juazeiro  
07/07/2015 - MP pede que Município de Aracatu adeque seu Portal de Transparência  
07/07/2015 - MP promove reunião com emissoras de TV para discutir exposição de adolescentes e presos custodiados  
07/07/2015 - Instituído CISP Regional de Camaçari  
06/07/2015 - Juiz auxiliar do CNJ apresenta projeto “Audiência de Custódia” a chefe do MPBA  
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06/07/2015 - MP promove curso de atualização sobre o novo Código de Processo Civil  
  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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