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Prezados colegas,

Apresento a quarta edição do boletim informativo do CAOPAM no ano

de 2022. O boletim será publicado bimestralmente e tem por

propósito condensar as principais informações da área de defesa do

patrimônio público e da moralidade administrativa correspondentes

ao bimestre abrangido. Divulgaremos as notícias relativas à atuação

do MPBA, prestigiando ações de destaque. Além disso, traremos as

principais decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e do

Superior Tribunal de Justiça no período. Apresentaremos as

consultas e demais produções relevantes do CAOPAM. Por fim,

difundiremos peças jurídicas de interesse para nossa área de

atuação.

O objetivo é entregar aos leitores um boletim enxuto e preciso, o que

não descarta, quando oportuno, a inclusão de materiais de outra

natureza, tais como artigos e trabalhos acadêmicos, jurídicos ou não,

que tenham relação com a defesa do patrimônio público e da

moralidade administrativa. A publicação está sujeita a constante

aperfeiçoamento e, para isso, contamos com as críticas e sugestões

dos colegas.

Boa leitura!

Frank Monteiro Ferrari

Promotor de Justiça

Coordenador do CAOPAM

Boletim Informativo – CAOPAM
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NOTÍCIAS DO MPBA
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Segunda edição de encontro virtual com a imprensa

aborda improbidade administrativa

O Ministério Público estadual realizou, na tarde desta segunda-feira,

15, a segunda edição do “MP & Imprensa: Encontros Virtuais”, projeto

direcionado aos profissionais da imprensa, que, nesta edição,

abordou a Improbidade Administrativa. Os promotores de justiça Rita

Tourinho e Frank Ferrari apresentaram para os jornalistas presentes

os instrumentos jurídicos utilizados pelo MP para garantir a

moralidade administrativa e a proteção do patrimônio público, através

das notícias de fato, dos procedimentos administrativos e dos

procedimentos preparatórios de inquérito Civil.

Abrindo o encontro, o promotor Frank Ferrari, que coordena o Centro

de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade

Administrativa (CAOPAM), destacou a diversidade de atuação do MP

e detalhou, entre os diversos instrumentos utilizados pelo MP, a

importância de se utilizar os procedimentos administrativos como uma

forma de atuar preventivamente perante problemas crônicos da

administração pública. “Ao invés de trazermos logo a lente da

responsabilização, da repressão, da improbidade, do crime, a gente

pode e deve ponderar a adequação de uma lente preventiva. [...]

+ Veja mais

https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/64138


NOTÍCIAS DO MPBA
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Reunião alinha detalhes técnicos de

cooperação entre MP e Tribunais de Contas

Reunião entre o Ministério Público estadual e os Tribunais

de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM)

finalizou as tratativas e alinhou os últimos detalhes

técnicos de convênios que serão assinados entre as

instituições para fortalecimento da colaboração

interinstitucional em ações de orientação e fiscalização

dos gestores na aplicação dos recursos e prestação das

contas públicas. Os convênios, que devem ser firmados

na próxima semana, referem-se à Segurança Institucional

e Inteligência e à cessão ao MP baiano do Sistema de

Observação das Contas Públicas do TCE, o Mirante. [...]

+ Veja mais

MP firma compromissos com tribunais de

contas para alinhar ações de controle

Três termos de cooperação foram firmados hoje, dia 24,

entre o Ministério Público estadual e os Tribunais de

Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM) para

articular e aproximar as instituições que integram o

sistema de proteção do patrimônio público. Os acordos

foram assinados no gabinete da procuradora-geral de

Justiça Norma Cavalcanti, que destacou a importância

da parceria. “Esses acordos dão maior segurança para

que os membros do MP, com sua independência

funcional, possam atuar numa pauta positiva. O objetivo

desse trabalho conjunto é proteger [...]

+ Confira

https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/64332
https://www.mpba.mp.br/noticia/64034


Cruz das Almas firma acordos

com MP para melhorar portal da

transparência e regularizar

contratos terceirizados

O Município de Cruz das Almas firmou,

na última semana, dois Termos de

Ajustamento de Conduta (TAC) com o

Ministério Público estadual. Um dos

acordos estabelece que o Município

promova uma maior transparência da

gestão pública no site do portal da

transparência da Prefeitura. Já o outro

prevê que a Prefeitura não contrate

serviços terceirizados para ocupar

cargos, funções e empregos

permanentes que sejam considerados

essenciais à função pública e com

relação de subordinação direta e

pessoalidade dos servidores com os

órgãos ou seus representantes. Um

relatório de avaliação identificou que o

portal da transparência do Município

falhava em promover informações de

tópicos como a Lei de Diretrizes [...]

+ Leia mais

NOTÍCIAS DO MPBA
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MP inicia construção de

novo plano estratégico e faz

consulta à sociedade

O Ministério Público estadual

iniciou nesta sexta-feira, dia 15, o

processo de construção do plano

estratégico da Instituição para o período

de 2024 a 2031, com realização de uma

oficina sobre cadeia de valor e

abertura de consulta pública online.

Disponível no portal institucional, a

consulta colherá da sociedade

contribuições para a identificação de

demandas e temas prioritários, “visando

ao desenvolvimento de projetos e ações

mais efetivas para [...]
+ Continue lendo +

Ex-prefeito e ex-secretário de

Saúde de Aratuípe são acionados

por falta de prestação de contas

O ex-prefeito do Município de Aratuípe,

Antônio Miranda Silva Júnior, e o ex-

secretário de Saúde, Anselmo Bernardo

Lago Ferreira Silva, foram acionados na

Justiça pelo Ministério Público estadual,

nesta terça-feira, dia 30, por atos de

improbidade administrativa. Segundo o

promotor de Justiça Leandro Ribeiro,

eles omitiram ilegalmente informações

relativas às contas anuais da saúde em

2018 e não apresentaram ao Conselho

Municipal de Saúde os demonstrativos

quadrimestrais dos anos de 2018 e 2019,

além dos demonstrativos de aquisições,

compras, gastos, pagamentos e

investimentos dos recursos oriundos de

emendas parlamentares. O ex-prefeito e

o ex-secretário teriam apresentado

documento falso ao Tribunal de Contas

dos Municípios para verem as contas de

2018 aprovadas. Na ação, o promotor de

Justiça solicita que [...] Confira

https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/64017
https://www.mpba.mp.br/noticia/63368
https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/64365


NOTÍCIAS DO MPBA

09

MP recomenda a Município de

Lauro de Freitas transparência

nas licitações

O Ministério Público estadual

recomendou ao Município de Lauro de

Freitas que divulgue, de imediato no sítio

oficial da Prefeitura, todos os

procedimentos realizados pela

Administração Pública para a aquisição

de bens ou contratação de serviços. No

documento, a promotora de Justiça Ivana

Moreira orienta ao Município que

disponibilize [...] + Continue lendo

MP recomenda transparência e

imparcialidade aos atos públicos

de Caculé

O Ministério Público estadual

recomendou ao Município de Caculé que

durante a divulgação dos atos públicos

observe os princípios constitucionais e

modifique qualquer material de

divulgação que contrarie as normas da

impessoalidade e imparcialidade dos

atos administrativos. Segundo a

promotora de Justiça Adriana Patrícia

Cortopassi [...] + Prossiga

Justiça decreta indisponibilidade

de bens de prefeito de

Encruzilhada e mais cinco

acusados por fraudes em

licitações

A pedido do Ministério Público estadual,

a Justiça determinou na última segunda-

feira, 18, a indisponibilidade de bens no

valor de R$ 5 milhões do prefeito do

Município de Encruzilhada, Wekisley

Teixeira Silva, e mais cinco acusados por

fraudes em licitações na [...]
+ Confira

https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/63323
https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/63288
https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/63507


Justiça recebe denúncia do MP

contra seis envolvidos em

esquema ilegal de

transferência de veículos

Denúncia apresentada pelo Grupo de

Atuação Especial de Combate às

Organizações Criminosas do

Ministério Público estadual (Gaeco)

contra seis envolvidos em esquema

criminoso perpetrado no

Departamento Estadual de Trânsito

da Bahia (Detran) foi recebida pela

Justiça na última sexta-feira, dia 22.

Segundo o Gaeco, os denunciados se

associaram para subtrair veículos de

locadoras e transferi-los para

terceiros mediante fraudes

documentais efetivadas no Detran,

que causaram um prejuízo estimado

de R$721.772,00. A denúncia,

recebida pelo Juízo da 1ª Vara

Criminal Especializada da Comarca

de Salvador, é um desdobramento da

“Operação [...] + Continue lendo

NOTÍCIAS DO MPBA
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Acordo prevê pagamento de

direitos autorais pela

Prefeitura de Cruz das Almas

em festas públicas

Um Termo de Ajustamento de

Conduta (TAC) foi assinado na última

quarta-feira, 3, entre o Ministério

Público Estadual e o Município de

Cruz das Almas, para garantir que a

Prefeitura pague os direitos autorais

em toda e qualquer festa,

principalmente junina, realizada pela

Gestão. O acordo foi firmado após a

3ª Promotoria de Justiça de Cruz das

Almas apurar que o Município

descumpria uma decisão judicial de

2011, que proibia a Prefeitura de

utilizar músicas sem prévia

autorização autoral [...] + Confira +

MP recomenda anulação de

contratações temporárias em

Riacho de Santana

O Ministério Público estadual

recomendou, nessa segunda-feira,

dia 22, ao Município de Riacho de

Santana a anulação de todas as

contratações temporárias que não se

adequem aos requisitos

estabelecidos pelo Supremo Tribunal

Federal. Segundo a recomendação,

expedida pelo promotor de Justiça

Paulo Victor Zavarize, o Município, no

mês de janeiro de 2022, contava com

872 contratados temporários, em

contraposição aos 930 servidores

efetivos, significando que as

contratações temporárias equivaliam

a cerca de 93,76% do número de

servidores efetivos. Conforme a

recomendação, o Município deve

anular, no prazo de 90 dias, todas as

contratações temporárias que

estejam em [...] Leia mais

https://www.mpba.mp.br/noticia/63662
https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/64033
https://mpba.mp.br/area/caopam/noticias/64330


NOTÍCIAS DO MPBA

Operação “Graft”: nove pessoas são presas

suspeitas de operar esquema fraudulento na

Prefeitura de Euclides da Cunha

Nove pessoas foram presas na manhã de hoje, dia 4,

durante a ‘Operação Graft’, deflagrada pelo Ministério

Público estadual, por meio da 1ª Promotoria de Justiça

de Euclides da Cunha e do Grupo de Atuação Especial

de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). As

prisões aconteceram nos [...] + Continue lendo

Operação Graft: ex-vice-prefeito, secretários e

empresários são denunciados por esquema de

fraudes em licitações em Euclides da Cunha

Doze pessoas, entre elas ex-vice-prefeito, secretários

municipais, empresários e servidores públicos, foram

denunciadas hoje, dia 17, pelo Ministério Público

estadual por operarem esquema criminoso que consistia

em fraudes seriadas e sistêmicas em procedimentos de

licitações realizados pela Prefeitura [...] + Confira

11

Operação Graft: Nove são presos novamente

após TJ acolher pedido do MP e reestabelecer

prisões preventivas

Nove investigados na ‘Operação Graft’ foram presos

novamente na manhã desta segunda-feira, dia 8, pelo

Ministério Público estadual, por meio de ação conjunta

da 1ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha e do

Grupo de Atuação Especial de Combate às

Organizações Criminosas (Gaeco). [...] + Leia mais

Justiça recebe denúncia do MP contra 12

envolvidos em esquema de fraude em

licitações em Euclides da Cunha

Denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual

contra doze pessoas envolvidas em esquema criminoso

de fraudes em procedimentos licitatórios realizados pela

Prefeitura de Euclides da Cunha foi recebida pela Vara

Criminal da comarca hoje, dia 24. A denúncia, de autoria

da 1ª Promotoria de Justiça [...]
+ Veja mais

https://www.mpba.mp.br/noticia/63940
https://www.mpba.mp.br/noticia/64204
https://www.mpba.mp.br/noticia/63984
https://www.mpba.mp.br/noticia/64331


‘Operação Saneamento’ -

foragido desde fevereiro é

preso no Espírito Santo por

envolvimento em esquema de

propina para licenças

ambientais

Um fiscal ambiental, foragido desde

fevereiro, por envolvimento em

esquema de propina para licenças

ambientais no sul da Bahia, foi preso

hoje, dia 8, no município de São

Gabriel da Palha no Espírito Santo. A

busca para localização do fugitivo

contou com o apoio da Polícia

Federal e da Polícia Civil do Espírito

Santo. A prisão foi determinada pela

Justiça em fevereiro, atendendo a

uma denúncia do Ministério Público

estadual, por meio do Grupo Especial

de Combate ao Crime Organizado

(Gaeco). Ele foi denunciado por

associação criminosa e corrupção

passiva. [...]
+ Continue lendo

NOTÍCIAS DO MPBA
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MPBA cumpre dois mandados

de busca e apreensão em

Campo Alegre de Lourdes

O Ministério Público da Bahia

(MPBA), por meio do Grupo de

Atuação Especial de Combate ao

Crime Organizado (Gaeco), cumpriu

na manhã desta segunda-feira, dia

11, dois mandados de busca e

apreensão no município de Campo

Alegre de Lourdes, norte do estado.

O cumprimento dos mandados fez

parte da Operação “Primus”,

deflagrada hoje pelo Gaeco do

Ministério Público do Piauí (MPPI)

contra esquema [...] + Confira +

“Operação Esquema”: MP

cumpre mandado para

investigar corrupção em Cruz

das Almas

O Ministério Público estadual, por

meio do Grupo de Combate às

Organizações Criminosas (Gaeco),

cumpriu na manhã de hoje, dia 2, um

mandado de busca e apreensão no

Município De Cruz das Almas. O

cumprimento do mandado faz parte

da “Operação Esquema”, deflagrada

pelo MP de Minas Gerais para

investigar crimes de corrupção ativa e

passiva, uso de documento falso e

crimes da lei de licitação, que teriam

sido cometidos na contratação de

shows artísticos pelo Município de

São Francisco. Durante a operação,

uma pessoa foi presa em flagrante

delito pela prática do crime de posse

ilegal de arma de fogo. Ao todo foram

cumpridos sete mandados de busca e

apreensão nas [...] Leia mais

https://www.mpba.mp.br/noticia/63174
https://www.mpba.mp.br/noticia/63194
https://www.mpba.mp.br/noticia/63902


ANP e poder normativo de regulação - ADI 7031/DF

RESUMO: É constitucional a instituição do Programa de

Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) por

normativo da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na medida em

que o ato regulatório apresenta correspondência direta com as

diretrizes e os propósitos conferidos por sua lei instituidora.

As agências reguladoras, assim como os Poderes, instituições e órgãos

do poder público, submetem-se ao princípio da [...]

Informativo STF - Nº 1062/2022 - Brasília, 12 de agosto de 2022

+ Veja mais

NOTÍCIAS DO STF

Requisição administrativa de bens ou serviços públicos -

ADI 3454/DF

RESUMO: A requisição administrativa “para atendimento de

necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de

situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção

de epidemias” — prevista na Lei Orgânica do Sistema Único de

Saúde (Lei 8.080/1990) — não recai sobre bens e/ou serviços

públicos de outro ente federativo.

Informativo STF - Nº 1059/2022 - Brasília, 24 de junho de 2022

+ Continue lendo

13

https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1062.htm#ANP
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1059.htm#Requisi%C3%A7%C3%A3o


NOTÍCIAS DO STF

Servidor público: jornada de trabalho reduzida e

remuneração inferior ao salário mínimo - RE

964659/RS (Tema 900 RG)

RESUMO: É inconstitucional remunerar servidor público, mesmo

que exerça jornada de trabalho reduzida, em patamar inferior a um

salário mínimo.

O direito fundamental ao salário mínimo é previsto constitucionalmente

para garantir a dignidade da pessoa humana [...]

Informativo STF - Nº 1062/2022 - Brasília, 12 de agosto de 2022

+ Continue lendo

14

https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1062.htm#Servidor


NOTÍCIAS DO STJ

15

Ação popular. Prefeito. Ato administrativo.

Encaminhamento de projeto de lei à câmara municipal.

Inobservância da legislação vigente. Desvio de finalidade.

Condenação ao ressarcimento de valores despendidos na

realização dos trabalhos desenvolvidos com vista à

elaboração de Projeto de Lei. Descabimento. Teoria da

interrupção do nexo causal.

DESTAQUE: Não é possível a condenação de prefeito [...]

Informativo STJ - Nº 0745/2022 - Brasília, 22 de agosto de 2022

+ Prossiga

Anistia política. Exercício de autotutela da Administração

Pública. Repercussão Geral. Tema STF/839.

DESTAQUE: No exercício de seu poder de autotutela, poderá a

Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a

cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104/1964, quando se

comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente

política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento

administrativo, o devido processo legal e a não devolução das

verbas já recebidas. [...]

Informativo STJ - Nº 0744/2022 - Brasília, 15 de agosto de 2022

+ Confira

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=%270745%27.cod.
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=%270744%27.cod.


NOTÍCIAS DO STJ

16

Concurso público. Cotas. Candidato autodeclarado pardo.

Posterior recusa pela comissão especial. Caso concreto.

Dilação probatória. Inadequação da via mandamental.

DESTAQUE: É inadequado o manejo de mandado de segurança

com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a

continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou

pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação

não confirma a sua autodeclaração. [...]

Informativo STJ - Nº 0746/2022 - Brasília, 29 de agosto de 2022

+ Confira

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=%270746%27.cod.


EXPEDIENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO À MORALIDADE  - CAOPAM 

Endereço: Av. Joana Angélica, 1312, Nazaré – Salvador/ BA. CEP: 40050-002

Procuradora-Geral de Justiça

Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti 

CAOPAM - Coordenação

Frank Monteiro Ferrari

Alicia Violeta Botelho Sgadari Passeggi

CAOPAM - Assistentes Técnico-Administrativos

Evanilda da Silva Santos

Juliana Fernandes Prado

Juliana Gouvea Dumas

Leandro Rodrigues Blanco

CAOPAM – Setor jurídico

Renata Sueli Leite Araújo Barreto

Vanessa Pontes de Paula

Pablo Michel da Silva Pereira

caopam@mpba.mp.br

71 3103-6400

71 3103-6653

Créditos das imagens utilizadas

https://www.mpba.mp.br/area/caopam/boletim
https://mpbahia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/leandro_blanco_mpba_mp_br/EbNt_PzEah1AruibLYOavVEBVBJVmuR_jAQ9106bV_RaCw?e=D8fAEH

