
PORTARIA N. 02 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020  

(NOVA REDAÇÃO | PORTARIA N. 03 E 04/2020) 

O COORDENADOR DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pelo art. 49º da Lei Complementar n. 11/96, c/c o Ato Normativo n. 009/12 e 024/20, especialmente o art. 4°, §2°e §3°, 

e motivado por tudo quanto exposto no Memorando Explicativo n. 01/2020/CEAF, publicado neste DJE, RESOLVE: 

Art. 1º A linha de Pesquisa Científica Institucional do CEAF/MPBA consiste em “O Ministério Público do Estado da Bahia e a 

efetividade dos direitos fundamentais”, desenvolvendo-se nos seguintes: 

I - Eixos Temáticos: 

a) segurança pública e criminalidade;

b) investigação pelo Ministério Público e inteligência;

c) saúde;

d) patrimônio público;

e) educação; (alterado pela Portaria n. 03/2020/CEAF)

f) meio ambiente e urbanismo;

g) Infância e adolescência; (inserido pela Portaria n. 03/2020/CEAF)

h) cível; e (inserido pela Portaria n. 03/2020/CEAF)

i) proteção ao consumidor. (inserido pela Portaria n. 03/2020/CEAF)

II - Eixos Transversais e Temáticos (inserido pela Portaria n. 04/2020/CEAF): 

a) tecnologia e eficiência;

b) racismo; e

c) otimização.

Parágrafo único - As ementas descritivas dos eixos encontram-se no Anexo I. 

Art. 2º Cada eixo poderá ser explorado por apenas um grupo de estudos e pesquisa (GEP) do CEAF, com integrantes selecionados 

em edital próprio. 

Art. 3º As atividades de ensino, pesquisa e extensão de todas as coordenações e unidades do CEAF deverão orientar-se pela linha e 

eixos de pesquisa consolidados nesta portaria. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Salvador, 09 de novembro de 2020. 

TIAGO DE ALMEIDA QUADROS 

Coordenação do CEAF 

ANEXO 1 

Linha de pesquisa: “O Ministério Público do Estado da Bahia e a efetividade dos direitos fundamentais.” 

Eixo temático 1: Segurança Pública e Criminalidade 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre aspectos que envolvem segurança pública 

e criminalidade, tendo presentes as perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando reflexões 

sobre: o garantismo penal em suas múltiplas dimensões; controle externo da atividade policial; atuação preventiva do Ministério Público; 

execução penal; violência de gênero e as suas múltiplas manifestações;  violência racial; e criminalidade na sociedade pós-moderna: a 

proteção dos bens jurídicos supraindividuais. 



Eixo temático 2: Investigação pelo Ministério Público e Inteligência 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas sobre investigação como técnica própria e sua aplicação nos âmbitos cível, 

administrativo e criminal, tendo presentes as perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando 

aspectos como: investigação como atividade de identificação e obtenção de meios de prova; investigação para a persecução patrimonial; 

investigação para a persecução criminal; investigação no contexto das tecnologias de informação e de comunicação; investigação no 

ambiente digital; e a atividade de inteligência quanto aos seus campos de inteligência e contrainteligência, inclusive segurança 

institucional. 

Eixo temático 3: Saúde 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre aspectos que envolvem a saúde pública, 

tendo presentes as perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando reflexões sobre: atuação 

coletiva; vacinação; judicialização; saúde mental; autonomia da vontade e tratamentos médicos compulsórios; acesso a medicamentos 

excepcionais; ações e políticas para fortalecimento do SUS; regulação; e enfrentamento e pós COVID-19.  

Eixo temático 4: Patrimônio Público 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas sobre aspectos que envolvem o patrimônio público, tendo presentes as 

perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: articulação entre as atuações 

cível e criminal em ilícitos contra a Administração Pública; diagnóstico sobre áreas de despesa pública em que mais recaem os atos 

ímprobos; ações preventivas e/ou repressivas/reparatórias com maior potencial de efetividade; práticas de integridade; adoção de boas 

práticas em contratos públicos e; compliance na Administração Pública.  

Eixo temático 5: Educação 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre educação, tendo presentes as 

perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: plano estadual e municipal de 

educação e o papel dos órgãos colegiados; o papel do fórum estadual e municipal de educação na garantia da educação inclusiva e de 

qualidade; a importância da garantia da educação infantil para o desenvolvimento integral da criança; prevenção ao bullying e 

cyberbullying no âmbito escolar; financiamento da educação; educação inclusiva; inclusão digital; gestão democrática; transporte 

escolar; educação no sistema prisional; regularização das escolas privadas; educação em tempo de pandemia e pós-pandemia. 

Eixo temático 6: Meio Ambiente e Urbanismo 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre meio ambiente e urbanismo, tendo 

presentes as perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: crimes ambientais 

(legitimidade, problemas dogmáticos e responsabilidade da pessoa jurídica); sustentabilidade (limites e perspectivas); licenciamento 

ambiental e avaliação de impacto ambiental; estatuto da cidade; produção do espaço urbano e segregação socioespacial; instrumentos 

de gestão ambiental urbana; gestão ambiental municipal; mudanças do clima e litigância climática; gestão de recursos hídricos; gestão 

de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas; inovação e tecnologia ambiental; direito à informação, participação e cidadania 

ambiental; mobilidade urbana e acessibilidade; saneamento ambiental; auditoria e perícia ambiental; regularização fundiária urbana – 

REURB; direitos dos povos e comunidades tradicionais e justiça ambiental. 

Eixo temático 7: Infância e adolescência 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre infância e adolescência, tendo presentes 

as perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: diagnóstico socioeconômico 



do trabalho infantil; execução de medidas socioeducativas; análise socioeconômica sobre gravidez precoce; educação como 

enfrentamento da vulnerabilidade social (programas de aprendizagem para adolescentes vulneráveis (distorção série/idade); e adoção 

e novas formas de parentalidade. 

Eixo temático 8: Cível 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre a atuação cível, tendo presentes as 

perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: paternidade socioafetiva 

extrajudicial x risco de fraude à adoção; alienação parental e atuação ministerial proativa; interface das atribuições de violência 

doméstica e família, especialmente diante das recentes alterações na Lei Maria da Penha; atuação ministerial no velamento das 

fundações; e mediação/ soluções não litigiosas no âmbito da instituição. 

Eixo temático 9: Proteção ao consumidor 

Este eixo buscará desenvolver e difundir estudos e pesquisas de natureza interdisciplinar sobre a proteção ao consumidor, tendo 

presentes as perspectivas transversais de raça, tecnologia e otimização institucional, aprofundando aspectos como: serviços de vigilância 

sanitária municipal e formas de coibir o abate clandestino de animais e a respectiva comercialização da carne; e redes de proteção ao 

consumidor.  

Eixo transversal e temático 1: Tecnologia e eficiência 

Como eixo transversal, visa a garantir que as atividades desenvolvidas em todos os eixos sejam orientadas por evidências e, quando 

couber, baseadas em dados, bem como desenvolver e difundir estudos e pesquisas sobre: a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 

análise de dados institucionais; criação de indicadores institucionais; Big Data Analytics e inteligência artificial.  

Eixo transversal e temático 2: Racismo 

Como eixo transversal, visa a garantir que as atividades desenvolvidas em todos os eixos atentem para as dimensões do racismo, bem 

como desenvolver e difundir estudos e pesquisas sobre: diagnósticos sobre as comunidades tradicionais na Bahia (quilombolas); racismo 

estrutural; liberdade religiosa; racismo institucional; e políticas afirmativas. 

Eixo transversal e temático 3: Otimização 

Como eixo transversal, visa a garantir que as atividades desenvolvidas em todos os eixos considerem a otimização com um dos objetivos 

a serem alcançados, bem como desenvolver e difundir estudos e pesquisas sobre: orçamento x efetividade da atuação ministerial; 

independência funcional X unidade do Ministério Público; cultura organizacional e o desenvolvimento de pesquisa científica; gestão de 

promotorias; a atuação ministerial no interior; mecanismos de autocomposição; e acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 


