
PROJETO CIRA
COMITÊ INTERINSTITUCIONAL 
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS 



ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
O projeto tem  o objetivo de propor medidas técnicas, legais e administrativas no âmbito da recuperação de ativos. 

Fortalecer a atuação integrada do 
Ministério Público

Objetivo Estratégico PEN-MP:

Combate à criminalidade

Programa PEN-MP:
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O PROJETO
Por meio da ação conjunta, coordenada e planejada dos integrantes do comitê pretende-se recuperar ativos decorrentes de ilícitos penais, 

fiscais e administrativos, além de estabelecer diretrizes para a promoção do desenvolvimento de ações operacionais integradas entre os órgãos 

e instituições envolvidas, respeitando os respectivos planejamentos. 

2



3

AÇÕES



4

AÇÕES



6

No dia 13 de dezembro de 2019, em força-tarefa envolvendo o Ministério Público 

Estadual, a Secretaria da Fazenda e a Polícia Civil baiana, foi deflagrada a Operação 

Sem Fronteira, cuja execução demandou a atuação de setenta e duas pessoas, entre 

Promotores de Justiça, Policiais Civis, Auditores-fiscais e outros servidores das 

instituições supramencionadas, cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão 

nas cidades de Tucano e Salvador, com vistas a desarticular um esquema de 

sonegação responsável pelo desvio de soma superior a R$22.000.000,00 (vinte e dois 

milhões de reais) dos cofres públicos. 

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Sem Fronteira
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Em 27 de novembro de 2019, em força-tarefa envolvendo o Ministério Público do 

Estado da Bahia, a Secretaria Estadual da Fazenda e a Polícia Civil, foi deflagrada a 

Operação Enyo, com a participação de mais de quarenta pessoas, entre Promotores 

de Justiça, Delegados de Polícia, Servidores da SEFAZ, Policiais Civis e Fazendários, 

com vistas a combater um esquema de sonegação fiscal responsável pelo desvio de 

soma superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) do erário.

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Enyo
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PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Em 22 de agosto de 2019, em força-tarefa envolvendo o Ministério Público Estadual, 

a Secretaria da Fazenda e a Polícia Civil baiana, foi deflagrada a Operação Pé de 

Coelho, cuja execução demandou a atuação de sessenta pessoas, entre Promotores 

de Justiça, Policiais Civis e Auditores Fiscais, com vistas a desarticular um esquema 

de sonegação responsável pelo desvio de soma equivalente a R$25.000.000,00 

(vinte e cinco milhões de reais) dos cofres públicos.

Pé de Coelho
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Em 12 de setembro de 2019, o Ministério Público Estadual, em força-tarefa com a 

participação da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda, deflagrou a Operação Avati, 

voltada a desarticular a atuação de uma associação criminosa responsável por 

prejuízo ao erário estimado em mais de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos 

mil reais). A execução da operação envolveu quase uma centena de pessoas apenas 

no Estado da Bahia, entre Promotores de Justiça, Policiais Civis e Servidores da 

Secretaria da Fazenda Estadual, além de outros agentes públicos mobilizados nos 

estados de Alagoas, Goiás e Rio Grande do Sul.

Avati

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Fruto de investigação de três anos, a operação foi deflagrada em junho de 2015, 

desarticulando um esquema de cancelamento irregular de notas fiscais eletrônicas; desvios 

em postos fiscais para burlar a fiscalização; desativação irregular de empresas com vultosos 

débitos tributários; criação de novas empresas com utilização de sócios-laranja; emissão de 

notas fiscais em operações fictícias; reutilização de documentos fiscais e de arrecadação; e 

não cumprimento de regras impostas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). O valor sonegado por meio do esquema totalizou R$ 383,4 milhões.

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Etanol I
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Deflagrada em outubro do ano passado, resultou na prisão preventiva do maior 

sonegador fiscal do estado, o empresário Marcos Augusto da Silva Rocha, ele 

liderava um esquema fraudulento no ramo de combustíveis, que causou prejuízos 

de R$ 473 milhões ao fisco baiano.

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Etanol II



6

Em agosto de 2016, cinco pessoas foram presas em municípios baianos 

durante a operação, que desmontou um esquema fraudulento de sonegação 

fiscal e uso de ‘laranjas’ por um grupo formado por 12 empresas, que atuava 

principalmente no setor de distribuição alimentícia. O prejuízo ao erário 

causado pelo esquema foi de R$ 27 milhões.

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Borda da Mata
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Um esquema que causou prejuízo de R$ 18 milhões aos cofres do Estado nos 

últimos quatro anos foi desarticulado, no dia 22/11/2018, pela Operação Mosaico, 

deflagrada por força-tarefa formada pelo Ministério Público do Estado da Bahia 

(MP-BA), Polícia Civil e Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba). 

A ação cumpriu três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em 

Salvador e Camaçari.

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Mosaico
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Durante a operação, foi apreendido um veículo que transportava 3,5 mil caixas de 

cachaça e vodka no posto fiscal de Vitória da Conquista, na BR 116. As bebidas eram 

destinadas a uma empresa do Ceará, extinta desde agosto. A apreensão foi o 

primeiro resultado da unidade operacional do Cira no município.

PRINCIPAIS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
13

Carga Pesada
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PRINCIPAIS OPERAÇÕES PARA 2020
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PARA 2020, ESTÃO PROGRAMADAS 9 OPERAÇÕES A SEREM 
DEFLAGRADAS, COM A PREVISÃO DE REAVER AOS COFRES 

PÚBLICOS UM MONTANTE DE APROXIMADAMENTE R$150 MILHÕES
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO



ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2019, O PROJETO CIRA TOTALIZOU 
R$323 MILHÕES EM RECUPERAÇÕES DIRETAS POR MEIO DE FORÇA 

TAREFA CRIMINAL
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RECUPERAÇÃO DIRETA



RESULTADOS
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*
REFIS 2013

Concilia Bahia 2015

Programa de 
Conciliação 2017

Programa de
Conciliação 2016

Programa de 
Conciliação 2019

870 milhões

440 milhões

1.5 Bilhões

100 milhões

1 Bilhão
Recuperação 
Indireta:



RESULTADOS*Denúncias
Oferecidas:
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Recuperação de R$ 1.5 bilhões sendo:
2013 - R$ 170 milhões

2014 - R$ 560 milhões

2015 - R$ 41 milhões

2016 - R$ 102 milhões

2017 - R$ 76 milhões

2018 – R$ 303 Milhões

2019 – R$ 244 Milhões



RESULTADOS*
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Operações deflagradas04

Cautelares propostas31

Recursos interpostos32

Processos instaurados53

Requisições de instauração de Inquéritos Policiais21

Oitivas59

Audiências40

Denúncias oferecidas41

*Dados coletados em 2019.



TELEFONE

(71) 3103-0383

E-MAIL

ceosp@mpba.mp.br luispereira@mpba.mp.br

TELEFONE

(71) 3103-0383 

E-MAIL

GERENTE DO PROJETO

Luis Alberto Vasconcelos Pereira

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CONTATO




