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 O presente relatório tem por objetivo retratar as atividades de-
senvolvidas pela Procuradoria da República  no Município de Vitória 
da Conquista no período entre 01/01/2015 à 30/11/2015, abrangen-
do a estatística de produtividade dos gabinetes, envolvendo toda 
espécie de manifestações judiciais criminais e cíveis bem como de 
manifestações extrajudiciais com instauração de procedimentos e 
realização de diligências.
 Compete à PRM de Vitória da Conquista exercer as atribui-
ções do Ministério Público Federal conferidas pelo artigo 129 da 
Constituição Federal, dentro do capítulo “Das funções essenciais 
à Justiça” e pela Lei Complementar nº 75/1993, sendo que a sua 
atuação territorial limita-se aos Municípios de: Anagé, Aracatu, Bar-
ra da Estiva, Barra do Choça, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus 
da Serra, Brumado, Caatiba, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, 
Condeúba, Cordeiros, Dom Basílio, Encruzilhada, Guajeru, Itambé, 
Itapetinga, Itarantim, Ituaçu, Macarani, Maetinga, Maiquinique, Ma-
lhada de Pedras, Mirante, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio 
Quadros, Ribeirão do Largo, Tanhaçu, Tremedal. 
 Cidade polo do sudoeste baiano e norte de Minas Gerais, Vi-
tória da Conquista, terceira maior cidade do Estado da Bahia, loca-
lizada a 519 quilômetros de Salvador, possui 343.230¹ habitantes, 
sendo certo que, conforme Censo 2010, a população referente aos 
34 municípios baianos englobados pela Subseção Judiciária Federal 
de Vitória da Conquista atinge o quantitativo de, aproximadamente, 
1.000.000 de habitantes.  
 A PRM de Vitória da Conquista foi implantada em 26/02/2007 
e é composta atualmente por dois Gabinetes, Coordenação Admi-
nistrativa, Setor Administrativo e Setor Jurídico, contando com um 
total de 02 (dois) Procuradores da República, 11 (onze) servidores, 
06 (seis) estagiários e mais 12 (doze) colaboradores (04 terceiriza-
dos e 08 vigilantes).

APRESENTAÇÃO

¹ http://cod.ibge.gov.br/232MU
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Manifestações Judiciais

 Ao longo do ano de 2015, até 30/11/2015, fora produzidas 
1.407 manifestações judiciais, distribuídas conforme gráfico 1.

Gráfico 1 – Manifestações judiciais até 30/11/2015.

 
 A partir da análise de distribuição das manifestações, especi-
ficamente quanto o tipo de peças produzidas, tem-se o gráfico 2 que 
apresenta os dados referentes a manifestações criminais e o gráfico 
3 com as manifestações cíveis.

Gráfico 2 – Tipos de peças judiciais criminais produzidas até 30/11/2015.
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Gráfico 3 – Tipos de peças judiciais cíveis produzidas até 30/11/2015.

Condenações em Ações por Improbidade Administrativa

 Dentre as atuações cíveis cabe destacar aquelas que resulta-
ram em condenações por atos de improbidade administrativa, como 
nos autos 6785-63.2012.4.01.3307, no qual o MPF conseguiu a con-
denação da ex-prefeita de Encruzilhada/BA, Ivani Andrade Fernandes, 
por causar prejuízo ao erário de mais de R$ 800 mil (http://www.prba.
mpf.mp.br/mpf-noticias/patrimonio-publico-e-social/mpf-ex-prefeita-
de-encruzilhada-ba-e-condenada-por-causar-prejuizo-ao-erario-de-
-mais-de-r-800-mil).
 Em outra ação de improbidade administrativa movida pelo MPF, 
houve a condenação do ex-prefeito de Boa Nova/BA, Antônio Ferreira 
Oliveira Filho,  ao pagamento de multa civil de R$ 100 mil, ressarci-
mento integral ao erário de R$ 50.823,54, perda de função pública, 
suspensão dos direitos políticos por cinco anos e proibição de con-
tratar com o Poder Público por 10 anos. (https://portal.trf1.jus.br/sjba/
comunicacao-social/imprensa/noticias/justica-federal-em-vitoria-da-
conquista-condena-ex-prefeito-de-boa-nova-em-r-150-mil-por-fraude-
-em-licitacao.htm).
 O MPF também conseguiu as condenações por atos de impro-
bidade administrativa do ex-prefeito de Dom Basílio, Alfredo Macha-
do Matias, e do ex-prefeito de Presidente Jânio Quadros, José Cune-
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gundes Vieira. O primeiro terá que ressarcir os cofres públicos em 
R$12.550,42 e pagar multa civil de 10% do valor do dano acrescido 
de correção monetária e juros de mora, após constatadas ilegalida-
des em licitações para a compra de medicamentos com recursos da 
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Bási-
ca em Saúde. O segundo foi condenado a ressarcir ao erário R$ 
214.064,00, referente a valores pagos com recursos do FUNDEB a 
empresas “inexistentes”; multa civil de 10% do valor do dano e sus-
pensão dos direitos políticos por 5 anos (https://portal.trf1.jus.br/sjba/
comunicacao-social/imprensa/noticias/2-vara-federal-de-vitoria-da-
conquista-condena-ex-prefeitos-dos-municipios-de-dom-basilio-e-
-presidente-janio-quadros.htm).
 Ex-prefeitos de Piripá/BA e Caatiba/BA também foram alvo de 
condenações obtidas após atuação do MPF em ações de improbida-
de administrativa. Jeová Barbosa Gonçalves, ex-prefeito do Municí-
pio de Piripá, teve decretada a indisponibilidade dos bens, além de 
ter que ressarcir integralmente o dano quantificado pelo TCU; sendo 
condenado também a perda da função pública, multa civil no valor 
do dano, suspensão dos direitos políticos por cinco anos e proibição 
de contratar com o poder público pelo mesmo período. Em relação 
ao ex-prefeito do Município de Caatiba, Ernevaldo Mendes de Sou-
za, além da indisponibilidade dos bens, foi condenado a pagamento 
de multa de R$ 100 mil, ressarcimento do dano, perda da função 
pública, proibição de contratar com o poder público por cinco anos e 
suspensão dos direitos políticos por 30 anos em face da cumulação 
de sanções por dupla imputação (https://portal.trf1.jus.br/sjba/comu-
nicacao-social/imprensa/noticias/juiz-federal-de-vitoria-da-conquis-
ta-condena-ex-prefeitos-de-piripa-e-caatiba.htm). 
 Outro ex-prefeito de Piripá/BA, Luciano Ribeiro Rocha, teve 
confirmado o bloqueio de seus bens pelo Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1), por força da Operação Sanguessuga. A ação 
por improbidade administrativa foi oferecida pelo MPF em Vitória da 
Conquista que conseguiu a condenação em primeira instância, no 
qual o ex-prefeito terá ressarcir o valor de R$46.300,00 mais o valor

ESTATÍSTICA DE 
PRODUTIVIDADE
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do equipamento oftalmológico não instalado, pagamento de multa 
de dez mil reais, à suspensão dos direitos políticos por cinco anos 
e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco 
anos (http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias-1/patrimonio-publico-
-e-social/operacao-sanguessuga-trf1-mantem-bloqueio-de-bens-de-
-ex-prefeito-de-piripa-ba).
 Luciano Ribeiro Rocha também foi condenado nos autos 
0001702-42.2007.4.01.3307 em razão de irregularidades no convê-
nio firmado entre a prefeitura e o Instituto de Desenvolvimento do 
Desporto (INDESP) para a construção de uma quadra poliesportiva. 
O ex-gestor foi condenado ao ressarcimento integral de 11,04% dos 
recursos liberados, acrescentado o valor de correção monetária e 
juros, perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por 
cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 
cinco anos (http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias-1/patrimonio-pu-
blico-e-social/justica-federal-condena-ex-prefeito-de-piripa-ba-por-
-improbidade-administrativa).
 Houve condenação também da ex-prefeita de Cândido Sales/
BA após constatação de malversação de recursos do FUNDEB, mes-
mo após o MPF ter feito recomendação para observação da exigên-
cia legal de aplicação de 25% na manutenção e desenvolvimento 
do ensino básico (https://portal.trf1.jus.br/sjba/comunicacao-social/
imprensa/noticias/justica-federal-em-vitoria-da-conquista-condena-
-ex-prefeita-de-candido-sales-por-uso-ilegal-de-verbas-do-fundeb.
htm).
 O ex-prefeito do Município de Malhada de Pedras, Ramon dos 
Santos, também não escapou aos olhos do MPF, sendo condenado 
a ressarcir o dano causado no valor de R$ 1.248.429,23; pagamento 
de multa civil de 20% do valor do dano e proibição de contratar com 
o Poder Público por cinco anos, após ser constatado a malversação 
de recursos públicos federais repassados pela União e pela FUNASA 
(https://portal.trf1.jus.br/sjba/comunicacao-social/imprensa/noticias/
justica-federal-em-vitoria-da-conquista-condena-ex-prefeito-do-mu-
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nicipio-de-malhada-de-pedras-por-improbidade.htm).

 Hélio Ramos Silva, atual Prefeito do município de Mirante, foi 
alvo da ação 2032-68.2009.4.01.3307. Constatou-se que o número 
de habitantes do município foi forjado com a finalidade de elevar o 
repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (http://www.
prba.mpf.mp.br/mpf-noticias-1/patrimonio-publico-e-social/justica-fe-
deral-condena-prefeito-de-mirante-ba-e-quatro-servidores-do-ibge-
-por-improbidade-administrativa).

Caso “Morte Súbita”

 Além de atuação em ação de improbidade administrativa, 
outra manifestação cível que merecem destaque envolveu conde-
nação de oito empresas de motocicletas que promoviam na região 
consórcios por morte súbita, modalidade irregular que não possui 
autorização do Banco Central. As empresas Jair Lagoa Motocicletas, 
Legal Motos Ideal, D+ Motos, CVC Comércio de Veículos Conquista, 
Fábia Motos, DN Motos Conquista, Brasil Car e Aliança Portugal Mo-
tos foram condenadas a cessação imediata da formação de grupos, 
promoção de consórcios e realização de publicidade, sob pena de 
multa de mil reais, e reconheceu a nulidade de todos os contratos 
comercializados (http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias/consumi-
dor-e-ordem-economica/justica-condena-oito-empresas-por-consor-
cio-irregular-em-vitoria-da-conquista-ba).
 A Justiça Federal ainda deferiu liminar proibindo que as em-
presas realizem reuniões e entrevistas para manter este tipo de con-
trato ou constituam associação ou outra pessoa jurídica para comer-
cializá-los. A liminar bloqueou R$100 mil em bens das empresas Jair 
Lagoa Motocicletas, Legal Motos Ideal e Aliança Portugal Motos, por 
descumprirem decisão judicial anterior e seguirem comercializando 
e mantendo tais contratos (http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias/
consumidor-e-ordem-economica/justica-determina-suspensao-de-
-reunioes-e-entrevistas-promovidas-para-manter-consorcios-de-
201cmorte-subita201d-em-vitoria-da-conquista).
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 A empresa Jair Lagoa Motocicletas ainda teve pedido negado 
pelo TRF1 para que houvesse suspensão dos efeitos da sentença 
até que houvesse o trânsito em julgado. A decisão, exarada em 25 
de junho, manteve a sentença que determinou a cessação da forma-
ção de grupos promoção de consórcios e realização de publicidade, 
e reconheceu a nulidade de todos os contratos, até que houvesse 
o trânsito em julgado (http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias/con-
sumidor-e-ordem-economica/vitoria-da-conquista-trf1-nega-liminar-
de-jair-lagoa-motocicletas-e-mantem-cessacao-dos-consorcios-por-
morte-subita). 

Outras manifestações cíveis

 Foi obtido também a condenação a empresa Mineração 
Atlântica Ltda, em ação civil pública movida pelo MPF, pela explo-
ração clandestina de granito no Município de Anagé, sem autori-
zação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 
e sem licenciamento ambiental, com impacto ao meio ambiente. 
 Pela sentença, a empresa deverá recuperar área degradada; 
abster-se de exploração mineral no local sem autorização do DNPM 
e licenciamento ambiental; pagar indenização, a ser fixada em liqui-
dação, relativa ao volume de extração de minerais exploradas e/ou 
comercializadas ilegalmente além de pagar indenização pelos danos 
ambientais irreversíveis (https://portal.trf1.jus.br/sjba/comunicacao-
social/imprensa/noticias/juiz-federal-da-subsecao-de-vitoria-da-con-
quista-condena-empresa-por-exploracao-clandestina-de-granito.
htm).

Manifestações Extrajudiciais

 Atualmente tramitam na PRM de Vitória da Conquista 332 pro-
cedimentos extrajudiciais, incluso as Notícias de Fato, sendo que 199 
foram instaurados no ano de 2015. Deste total, destacam-se 190 In-
quéritos Civis e 28 Procedimentos Criminais.
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Tabela 1 – Procedimentos Extrajudiciais em tramitação até 09/12/2015

Procedimentos instaurados em tramitação 1º OFÍCIO  2º OFÍCIO TOTAL
PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS 52 56 108
INQUÉRITOS CIVIS 40 31 71
PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS 15 5 20
TOTAL 107 92 199

Tabela 2 – Procedimentos extrajudiciais instaurados entre 01/01/2015 
e 30/11/2015 ainda em tramitação

 
 As diligências realizadas somam um total de 233, com desta-
que para a 27 requisições de instauração de Inquéritos Policiais e 21 
recomendações expedidas, conforme tabela 3.

Tabela 3 – Diligências realizadas até 30/11/2015

Recomendações

 Merece especial atenção as recomendações expedidas no 
âmbito do Inquérito Civil  1.14.007.000531/2014-03, que trata da im-
plantação do projeto “Ministério Público pela Educação” (MPEduc) 
na município de Maiquinique. O principal objetivo do projeto é o de 
estabelecer o direito à educação básica de qualidade para os bra-
sileiros, contando com o envolvimento dos membros do Ministério 
Público, dos gestores públicos e dos cidadãos. Ao todo foram expe-
didas 10 recomendações, as quais podem ser acessadas pelo link: 

PROCEDIMENTOS EM TRAMITAÇÃO
TIPO 1º OFÍCIO  2º OFÍCIO TOTAL
NOTÍCIA DE FATO 18 35 53
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29 23 52
INQUÉRITO CIVIL 94 96 190
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL 23 5 28
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 5 4 9
TOTAL 169 163 332

Diligências 1º OFÍCIO  2º OFÍCIO TOTAL
14 13 27

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS 16 5 21
TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 1 2 3
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 91 91 182
TOTAL 122 111 233

REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS 
POLICIAIS
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http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias/direitos-do-cidadao/mpedu-
c-mpf-e-mp-emitem-dez-recomendacoes-para-melhoria-da-educa-
cao-em-maiquinique-ba.

Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)

 Foi firmado TAC com a empresa Irmãos Nascimento Turismo 
LTDA-ME, no bojo do Inquérito Civil 1.14.007.000495/2014-70, que 
resultou na destinação de R$ 3 mil em equipamentos para a Delega-
cia de Polícia Federal em Vitória da Conquista.
 Para instrução do Inquérito Civil 1.14.007.000577/2014-14, 
também foi firmado TAC com a empresa Tambasa Tecidos e Arma-
rinhos Miguel Bartolomeu S/A, que resultou na doação de R$ 7.500 
em favor da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista.
 
Outras manifestações extrajudiciais

 Ainda dentro do escopo de atuação extrajudicial, a PRM de 
Vitória da Conquista oficiou aos Bancos do Brasil (BB), Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), Bradesco e Central (Bacen) a fim de garantir 
o cumprimento, pelas instituições financeiras, das chamadas normas 
de compliance, que estabelecem um verdadeiro mecanismo de tutela 
de recursos públicos repassados pela União a estados e municípios. 
O objetivo é evitar o escoamento do dinheiro público como tem acon-
tecido, principalmente, no fim do mandato de ex-prefeitos não re- 
eleitos, que antes de deixar o cargo, transferem recursos resultantes 
de convênios para contas específicas da prefeitura e, a partir delas, 
sacam o dinheiro diretamente no caixa das instituições financeiras 
(http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias-1/patrimonio-publico-e-so-
cial/mpf-oficia-bb-cef-bradesco-e-bacen-para-que-cumpram-normas-
-de-compliance).
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DEZ MEDIDAS 
CONTRA A 
CORRUPÇÃO

 O Ministério Público Federal apresentou no anos de 2015 dez 
medidas para aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à 
impunidade. As propostas objetivam Transparência, Prevenção, Efi-
ciência e Efetividade. Estas propostas começaram a ser desenvol-
vidas pela Força-Tarefa Lava Jato em outubro de 2014 serão apre-
sentadas ao Congresso Nacional como projeto de lei de iniciativa 
popular. Para isso, necessita obter 1 milhão e meio de assinaturas.
 Assim sendo, a PRM de Vitória da Conquista realizou diver-
sas parcerias com universidades, instituições religiosas e maçôni-
cas, reuniões com grupo de advogados e realização de Simpósio 
na UESB (http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias/diccor/dez-medi-
das-mpf-firma-diversas-parcerias-na-capital-e-no-interior-da-bahia e 
http://www.prba.mpf.mp.br/mpf-noticias-1/diccor/dez-medidas-sho-
ppings-de-salvador-ba-iniciam-coletas-de-assinaturas).
 Até o momento foram coletadas 3.559 assinaturas. As coletas 
ainda continuam sendo realizadas na sede da PRM, que ainda dispo-
nibiliza os materiais necessários aos cidadãos que desejam realizar 
coletar assinaturas em seu círculo social.
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DOAÇÃO  
DE BENS DA 

PROCURADORIA

 Iniciado ainda no de 2014, o processo de Doação de Bens da 
PRM foi continuado em 2015 com a prorrogação do prazo para inte-
ressados encaminharem suas solicitações. Ao todo foram disponibili-
zados 25 bens classificados como antieconômico, que são definidos 
como de manutenção onerosa, ou de rendimento precário em virtude 
do uso prolongado.
 Findado o prazo para recebimento das solicitações, foram re-
alizadas as qualificações dos interessados. Ao final restaram 05 (cin-
co) habilitados, dos quais 03 (três) já receberam os bens, sendo eles: 
Presídio Regional Advogado Nilton Gonçalves em Vitória da Conquis-
ta, Prefeitura Municipal de Poções/BA e a Creche Municipal Jardim 
Valéria em Vitória da Conquista. 
 Os demais encontram-se em fase de elaboração do Termo de 
Transferência e baixa dos bens nos sistemas do MPF para posterior 
formalização da doação.
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