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MP inaugura sede ampliada e 
reformada em Barreiras 
  
O Ministério Público do Estado da Bahia conta 
agora com uma sede mais ampla e moderna em 
Barreiras. Após passar por uma reforma e 
ampliação, o imóvel próprio da instituição – 
localizado na Rua Guarujá, nº 920, bairro Sandra 
Regina – foi inaugurado no dia 28 de abril, pelo 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel e pelo 
coordenador da Promotoria de Justiça Regional de 
Barreiras, promotor de Justiça Eduardo 
Bittencourt... 
Leia mais 

 

 

Concrim usa ferramentas tecnológicas 
para integrar membros da capital e do 
interior 
  
A primeira reunião de trabalho do Conselho dos 
Procuradores e Promotores de Justiça com Atuação 
na área Criminal (Concrim), realizada no dia 24 de 
abril, foi transmitida para todas as Promotorias 
regionais do interior da Bahia por meio de 
videoconferência. A inauguração do uso da 
ferramenta propiciou a alteração do regimento do 
conselho para que quem participa das reuniões, 
através da videoconferência, possa votar e interagir 
no encontro da mesma forma que os presentes 
fisicamente... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

Promotorias da Criança e do Adolescente 
  
Promotores de Justiça, servidores e estagiários do 
Ministério Público do Estado da Bahia que atuam na 
área de defesa e proteção da criança e do adolescente 
contam com um novo espaço de trabalho. Um ambiente 
mais humanizado e funcional foi inaugurado pelo 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel na sede de 
Nazaré. A coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca), 
procuradora de Justiça Márcia Guedes, registrou a 
satisfação em receber o espaço e lembrou: “esta é uma 
conquista de todos os promotores de Justiça da 
Infância... 
Leia mais 
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MP fiscalizará gastos municipais com festas 
populares 
  
Promotores de Justiça que atuam nos diversos municípios 
baianos foram orientados a instaurar procedimentos 
preparatórios para verificar gastos desarrazoados, em 
desacordo com o princípio da legalidade, na realização de 
festas juninas, micaretas ou eventos congêneres, 
organizados pelas Prefeituras Municipais. Isso foi o que 
recomendou o procurador-geral de Justiça Márcio Fahel 
em publicação divulgada no dia 15 de abril, no Diário da 
Justiça Eletrônico... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias: 
30/04/2015 - MP requer paralisação de plantio de palmeiras imperiais em avenida central de Irecê  
30/04/2015 - MP faz campanha de coleta de donativos para as vítimas da chuva em Salvador  
29/04/2015 - Barreiras participou de “Conversa com o Ministério Público”  
28/04/2015 - MP inaugura sede ampliada e reformada em Barreiras  
27/04/2015 - PGJ participa de “I Colóquio do MP Brasileiro sobre Educação em Direitos Humanos”  
27/04/2015 - MP aciona Extra e Atakarejo por violar direitos do consumidor  
24/04/2015 - Concrim usa ferramentas tecnológicas para integrar membros da capital e do interior  
24/04/2015 - Promotorias da Criança e do Adolescente ganham novo espaço de trabalho  
24/04/2015 - PGJ visita o Comando da 6ª Região Militar  
24/04/2015 - PhD em Direito considera sistema penitenciário brasileiro inviável e defende mudanças  
24/04/2015 - Tribunal do Júri condena homem a dez anos de reclusão em Terra Nova  
24/04/2015 - Parque de Vaquejada Alto Sereno firma TAC com MP para regulamentar eventos no local  
23/04/2015 - MP requer inconstitucionalidade de lei que criou 459 cargos comissionados em Guanambi  
23/04/2015 - Audiência pública aborda proteção do Parque de Pituaçu  
23/04/2015 - PGJ prestigia outorga da “Comenda 2 de Julho” ao presidente do TRE  
23/04/2015 - Municípios do “Território de Itaparica” debatem questões ambientais  
23/04/2015 - Prefeito de Sento Sé é condenado a seis anos de prisão por desvios de recursos públicos  
22/04/2015 - Baianos serão estimulados a regularizar dívidas junto ao fisco estadual  
22/04/2015 - Polícia Militar comemora 190 anos e homenageia membros do MP  
22/04/2015 - Semana Nacional do Júri condena três homens e absolve dois em Wencesalau Guimarães  
22/04/2015 - Semana Nacional do Júri realiza três sessões de julgamento em Barreiras  
22/04/2015 - Três homens são condenados e um absolvido durante a Semana Nacional do Júri em Serrinha  
17/04/2015 - Caso Geovane: policiais foram denunciados por sequestro e homicídio qualificado  
17/04/2015 - Agerba é recomendada a não autorizar utilização de embarcações para fins privados  
17/04/2015 - Homem é condenado a 18 anos de prisão por assassinato cometido em Ubatã  
17/04/2015 - Em minicurso no MP, juiz defende reforma política para combater a corrupção  
17/04/2015 - Reunião discute procedimentos para elaboração do plano de saneamento básico em Barra do Choça  
17/04/2015 - PGJ participa de cerimônia em homenagem ao “Dia do Exército”  
17/04/2015 - MP denuncia 11 policiais envolvidos na morte de Geovane Mascarenhas  
17/04/2015 - Barreiras terá “Conversa com o Ministério Público”  
17/04/2015 - Cláudio Campanha é condenado a 14 anos de prisão por assassinato cometido em 2008 em Salvador  
17/04/2015 - MP participa de mesa redonda na UCSAL  
16/04/2015 - Gastos com festas nos municípios baianos: PGJ comunica e pede apoio ao TCM  
16/04/2015 - PGJ prestigia posse de membros da comissão de combate à discriminação do Tribunal de Justiça  
16/04/2015 - Homem é condenado a 15 anos de prisão por assassinato em Santa Maria da Vitória  
16/04/2015 - Nucciber fala sobre crimes cibernéticos para alunos de Valença e Sapeaçu  
15/04/2015 - Homem é condenado a 16 anos de prisão por assassinato em Guanambi  
15/04/2015 - Eleições unificadas dos Conselhos Tutelares: Ministério Público pede apoio ao TRE-BA  
15/04/2015 - MP fiscalizará gastos municipais com festas populares  
14/04/2015 - PGJ participa de reunião sobre plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas  
14/04/2015 - Justiça condena a seis anos de prisão homem que tentou matar a companheira em Santa Maria da Vitória  
13/04/2015 - Eleita lista tríplice com representantes dos MPs no CNMP  
13/04/2015 - MPE aciona partidos por manterem propaganda eleitoral de 2014 nas ruas de Salvador  
10/04/2015 - Semana Nacional do Júri terá 324 julgamentos na Bahia  
10/04/2015 - Vereadores de Salvador reúnem-se com PGJ  
10/04/2015 - Mutirão do projeto ‘Paternidade Responsável’ atende mais de 120 pessoas em Madre de Deus  
09/04/2015 - Chefe do MP recebe visita de cortesia do novo defensor público-geral  
09/04/2015 - MP e Fundação Odebrecht firmam parceria para fortalecer ações em prol da educação  
09/04/2015 - MP qualifica a atuação para o controle externo da atividade policial  
09/04/2015 - Reunião discutirá elaboração de plano de saneamento básico em Barra do Choça  
09/04/2015 - MP e GBarbosa de Alagoinhas firmam acordo para sanar problemas estruturais de duas lojas da cidade  
08/04/2015 - Competência sobre extração ilegal de mineral é do MPF, afirma ministro do STF  
08/04/2015 - MP sedia reunião do Pacto pela Vida  
08/04/2015 - Monitoramento eletrônico no Brasil será tema de ciclo de debate em segurança pública e defesa social  
06/04/2015 - MP fará reconhecimentos de paternidade em Madre de Deus nesta quarta-feira, dia 8  
01/04/2015 - Alunos do primeiro semestre de Direito visitam MP e são recebidos pelo PGJ  
01/04/2015 - Fornecimento regular de medicamento indispensável a transplantados deve ser garantido na Bahia  
01/04/2015 - Operação “Cara ou Coroa” combate jogos de azar em Santo Amaro  
01/04/2015 - Chefes dos MPs na Bahia reúnem-se para estabelecer combate integrado à corrupção  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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