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SUGESTÃO DE ROTEIRO DE ATUAÇÃO 

 

O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à 

Moralidade Administrativa (CAOPAM), no desempenho das funções previstas no art. 

8º, II e VII, do Ato Normativo nº 027/2014, da Procuradoria-Geral de Justiça, e 

respeitada a independência funcional dos membros da instituição, apresenta as 

presentes sugestões para a condução dos procedimentos investigatórios referentes 

à “Operação Check-Out II”:  

  

1. INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 

  

As informações encaminhadas pelo Ministério Público de Contas ao Ministério 

Público do Estado da Bahia indicam que não ocorreu a prestação de contas relativa 

ao convênio respectivo. Note-se que a situação do acompanhamento dos convênios 

é dinâmica, sendo possível que, na ocasião do envio das informações ao MPBA, 

existisse inadimplência relativamente à prestação de contas do convênio, tendo a 

situação sido sanada posteriormente. Em vista disso, o inquérito civil tem por 

objetivo: 

(a) Certificar que efetivamente, até o presente momento, não foram prestadas as 

contas relativas ao convênio; 

(b) Apurar quais são os agentes públicos que deverão ser responsabilizados pela 

omissão no dever de prestar contas; 

(c) Investigar se, além da irregularidade formal decorrente da não prestação de 

contas, configurou-se também ilícito material, por ter o Município ou a entidade 

privada desviado os recursos estaduais recebidos, empregando-os em finalidade 

alheia ao convênio; 
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(d) Apurar quais são as pessoas que se beneficiaram com o desvio. 

 

2. DILIGÊNCIAS 

 

No modelo de portaria encaminhada, constam diligências iniciais a serem 

empreendidas com o propósito de identificar as irregularidades acima referidas. 

Essas diligências foram planejadas em consonância com a linha de raciocínio 

adotada, qual seja: como as contas não foram prestadas, a presunção é de que o 

objeto do convênio não foi executado.  

A atividade investigatória a ser desenvolvida no inquérito civil consiste em exigir 

dos investigados que comprovem que o objeto do convênio foi cumprido 

integralmente. Se não o fizerem, confirma-se a presunção de inexecução. 

(a) O primeiro responsável pela prestação de contas é o Prefeito Municipal ou o 

dirigente da entidade privada que recebeu os recursos.  

Note-se que, especialmente em municípios de médio e grande porte, é 

conveniente empreender diligências para confirmar se houve omissão dolosa do 

Prefeito. Essa providência é importante parar afastar eventual tese defensiva, no 

sentido de que existiam, na estrutura administrativa, outros servidores que tinham a 

direta incumbência de efetuar a prestação de contas, sendo que o Prefeito não tinha 

o domínio direto (e, portanto, o dolo) sobre isso. Caso as diligências não permitam 

atribuir com segurança conduta irregular ao Prefeito, mas sim a outro agente público 

municipal, deve esse último figurar no pólo passivo. 

(b) No que diz respeito ao órgão estadual que forneceu os recursos (Secretaria 

Estadual, autarquia, empresa pública etc), é sua obrigação zelar pela correta 

aplicação dos valores transferidos. Assim, é necessário apurar se ocorreu omissão 

ou negligência nessa atividade, caso em que o agente público estadual responsável 

deve também ser responsabilizado. Se a apuração indicar que, embora o Município 

ou a entidade civil estejam inadimplentes, o órgão estadual encetou as medidas ao 
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seu alcance para recobrar os recursos ou penalizar os responsáveis pela falta de 

prestação de contas, é provável que não existam elementos para incluir agente 

público estadual no polo passivo da ação. Caso as informações obtidas indiquem 

possível omissão direta do Secretário Estadual ou do dirigente da entidade da 

administração indireta, e caso esses agentes públicos ainda estejam no exercício 

desses cargos, sugere-se que o procedimento seja remetido à Procuradoria-Geral 

de Justiça, tendo em vista a prerrogativa estabelecida no art. 86, V, “a” e “b”, da Lei 

Complementar Estadual nº 11/96.  

 

3. MEDIDAS JUDICIAIS 

 

São fornecidos pelo CAOPAM modelos de ações civis por ato de improbidade 

administrativa. Note-se que os modelos deverão ser adaptados à situação concreta, 

conforme: 

(a) Exista ou não prova de envolvimento de outros agentes públicos, além do 

Prefeito Municipal ou do dirigente da entidade privada; 

(b) Exista ou não prova de que, além da falta de prestação de contas, houve 

desvio dos recursos recebidos. 

Além da propositura de ação de improbidade administrativa, é conveniente 

verificar se, no caso sob análise, pode ser útil à investigação o ajuizamento de 

medida cautelar de quebra de sigilo bancário. 

Ademais, não se olvide a adoção das providências criminais pertinentes, 

observando-se o foro por prerrogativa de função no caso de existirem indícios de 

responsabilidade de Prefeitos Municipais ou Secretários Estaduais no exercício do 

mandato. 
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Por fim, o CAOPAM se coloca à disposição para enviar modelos de peças 

extraprocessuais ou processuais, cíveis ou criminais, que venham a se revelar úteis 

para as atividades a serem desenvolvidas. 

 

4. ENVIO DE INFORMAÇÕES AO CAOPAM 

  

Solicita-se que sejam encaminhadas ao CAOPAM informações acerca dos 

inquéritos civis instaurados ou medidas judiciais adotadas, para que possamos 

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e manter alimentado o banco de 

dados do Centro de Apoio Operacional relativamente à “Operação Check-Out II”. 

 

 


