
                                       35ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá
                                      Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público

Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Capital.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO pelo Promotor de Justiça no

final  assinado,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,

subsidiados nas peças informativas anexas e legitimados pelos arts. 127

e 129 da Constituição Federal, art. 103 da Constituição Estadual, pela Lei

Complementar Estadual nº 416/2010 e Lei nº 8.429/92-LIA, vem perante

Vossa Excelência propor a presente A ÇÃ O  C I V I L  P U B L I C A

em face  de  JOSÉ  GERALDO  RIVA,  brasileiro,  ex-Deputado

Estadual, portador do RG nº 297.707/SSP/MT e do CPF nº 387.539.109-

82,  nascido  em 08/04/59,  filho  de  Maria  Pirovam Riva  e  Daury  Riva,

residente na  rua Sinjão Curvo, nº 207,  bairro Santa Rosa, CEP 78040-

030;  MAURO LUIZ  SAVI,  brasileiro,  ex-Deputado  Estadual,  com

CPF  nº  523.977.699-72,  nascido  em 03/03/63,  filho  de  Odila  Savi  e

Silvino Hugo Savi,  residente na  avenida José Rodrigues do Prado, nº

540, Edifício Campo D’Ourique, Ap. 31, bairro Santa Rosa, CEP 78040-

290;  ROMOALDO  ALO  Í  SIO  BORACZYNSKI  J  Ú  NIOR  ,

brasileiro, Deputado Estadual, com CPF nº 325.242.189-53, nascido em

28/06/60,  filho  de  Lourdes  Venâncio  da  R.  Boraczynski  e  Aloísio

Boraczynski, residente na rua Guadalajara, nº 121, Ap. 601, bairro Jardim

das Américas ou na alameda Pantanal nº 232, Alphaville 1, bairro Jardim

Itália,  CEP  78060-758;  LUIZ  M  Á  RCIO  BASTOS  POMMOT  ,

Técnico  Legislativo  de  Nível  Superior  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Mato  Grosso,  lotado  na 1ª Vice-Presidência,  com RG  nº

446702-SSP/MT  e CPF  nº  346.626.501-00,  nascido  aos  19/11/65,

residente na  rua Grécia,  nº  241,  bairro  Santa Rosa,  CEP 78040-180,

todos acima em Cuiabá-MT; EDSON JOSÉ MENEZES, ex-servidor

da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Mato  Grosso,  com CPF  nº
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207.248.101-53, engenheiro civil, nascido aos 19/09/59, filho de Edson

Menezes e Olga Carneiro Menezes, residente na Estrada Rural, Fazenda

São Luiz,  em Dom Aquino-MT;  C. L. CHACON – ME,  inscrita no

CNPJ  sob  o  nº  06.123.977/0001-82,  representada  por  Celso  Luís

Chacon, com sede na praça Jaime de Figueiredo nº 203, sala 03, bairro

Lixeira, CEP 78008-555,  em Cuiabá-MT;  CELSO LU  Í  S CHACON  ,

brasileiro,  casado,  radialista,  com RG nº 10407499-SSP/MT e CPF nº

107.064.101-49, residente na praça Jaime de Figueiredo, nº 203,  bairro

Lixeira, CEP 78008-555, em Cuiabá-MT; DVPRO CONSULTORIA,

COMERCIO  E  INDUSTRIA  DE  EQUIPAMENTOS  –

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.620.487/0001-01, representada

por Walter Luiz Letro Cassita, com sede na  avenida Barão Homem de

Melo,  nº  2681,  sala  104,  bairro  Estoril,  CEP  30494-085,  em  Belo

Horizonte-MG;  WALTER  LUIZ  LETRO  CASITTA,  brasileiro,

solteiro,  empresário,  com  RG  nº M2.134.168-SSP/MG  e  CPF  nº

457.754.356-72,  nascido  em 09/02/62,  filho  de  Walter  Casitta  e  Célia

Martha  do  Espirito  Santo  Casitta,  residente  na  rua  Paulo  Piedade

Campos  nº  300,  Ap.  203,  bairro  Estoril,  CEP  30494-225,  em  Belo

Horizonte-MG, e-mail:  walter@dvpro.com.br;  IMAGE  M   DA TERRA  

PRODUÇÕES  LTDA,  representada  pelos  sócios  Suenice  Rosa

Beloto Leal e Ricardo Conegundes Ferreira, inscrita no CNPJ sob o nº

03.966.585/0001-97, com sede na avenida Filinto Muller, nº 875, sala 10,

bairro  Quilombo,  CEP  78045-310,  e-mail:  imagemdaterraproducoes@

gmail.com nesta cidade de Cuiabá-MT; pelas razões de fato e de direito

a seguir expostas.

I –  FATOS

1 – A presente ação encontra-se

amparada nos elementos colhidos no Inquérito Civil  SIMP nº 001064-
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005/2013, instaurado inicialmente pela 36ª Promotoria de Justiça desta

Capital, por meio da Portaria nº 014/2013 de 04/07/2013 (Doc. 01), com

a finalidade de apurar denúncias de fraude e sobrepreço ocorridos nos

procedimentos licitatórios tipo Pregão Presencial para Registro de Preço

nºs  006/2013  e  007/2013,  realizados  pela  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Mato Grosso para: futura e eventual contratação de empresa

prestadora  de  serviços  especializados  em transmissão  ao  vivo  –  via

satélite,  através de Unidade Móvel  de UP LINK (subida e descida via

satélite  de  sinais  de  áudio  e  vídeo  de  TV),  como  também  em

transmissões ao vivo, via terrestre, através de enlace de micro-ondas.

2  –  Para  melhor  compreensão

dos  fatos  segue  uma síntese  cronológica  dos  principais  atos  e  fatos

ocorridos nos procedimentos licitatórios Pregões Presenciais nº 006/2013

e 007/2013.

O  Pregão  Presencial  nº  06/2013 teve  início  em

21/11/2012  com a  solicitação  de  abertura  de  processo  licitatório  pelo

servidor Fábio Monteiro, Secretário de Comunicação Social da AL/MT e

autorização de Mauro Luiz Savi,  então Primeiro Secretário da AL/MT. O

edital  do  certame  foi  publicado  em  15/01/2013  (Doc.  02).  A sessão

pública  de  abertura  do  Pregão  Presencial  nº  006/2013  ocorreu  em

21/01/2013, onde foram declaradas habilitadas e vencedoras do certame

as empresas: Lote 01- Televisão Centro América Ltda no valor de R$-

4.180.000,00; Lote 02 – Imagem da Terra Produções no valor de R$-

4.190.000,00 e; Lote 03 – Superlink Serviços Eireli – EPP no valor de R$-

2.600.000,00, conforme registros constantes da Ata de 29/01/2013 (Doc.

03). No entanto, a empresa Valle Telecomunicações, desclassificada por

não  apresentar  Declaração  de  Vistoria  em  Unidade  Móvel  up link,

interpôs  Recurso  Administrativo. Após análise do processo licitatório, a

Procuradoria-Geral  da  Assembleia  Legislativa  de  Mato  Grosso

manifestou-se (Doc. 04) pela revogação do certame sob a alegação de
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“conter  vícios  intransponíveis,  praticados  pelas  licitantes”1,  argumento

acolhido pela Mesa Diretora, que emitiu decisão pela revogação, que foi

publicada em 18/02/2013 (Doc. 05).

O Pregão Presencial nº 007/2013 foi deflagrado em

15/03/2013  a  partir  da  solicitação  do  requerido  Luiz  Márcio  Bastos

Pommot, na ocasião Secretário-Geral da AL/MT e autorizado pela Mesa

Diretora  da  Assembleia  Legislativa  composta  pelo  requerido  José

Geraldo Riva, à época Presidente da AL/MT e do requerido Mauro Luiz

Savi, à época Primeiro Secretário e ordenador de despesas, conforme

Memorando nº  030/2013 (Doc.  06),  com o Edital  do evento licitatório

(Doc. 07) publicado em 22/04/2013.

3  –  Segundo  registra  a  Ata  da

Sessão Pública de Abertura do Pregão nº 007/2013 de 07/06/2013 (Doc.

08), o requerido Edson José Menezes,  enquanto pregoeiro, declarou a

empresa  DVPRO Consultoria,  Comércio  e  Indústria de  Equipamentos

Eletrônicos -  EIRELI vencedora do Lote I, no valor de R$ 2.300.000,00;

do Lote II, no valor de R$ 2.300.000,00; e do Lote III, no valor de R$

9.300.000,00,  desclassificando,  contudo,  a  empresa  Imagem da Terra

Produções,  sob  fundamento  de  que  ela não  cumpriu  o  item 4.11  do

Edital,  não apresentando Declaração de Vistoria em Unidade Móvel  Up

Link.

Os requeridos Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior e

Mauro  Luiz  Savi promoveram  a  homologação  do  resultado  em

21/06/2015 (Doc. 09), tendo nesse mesmo dia celebrado com a empresa

vencedora do certame licitatório três Contratos2 (Doc.  09) de prestação

de serviços de transmissão ao vivo – via satélite e transmissão ao vivo

via terrestre.

1- Parecer jurídico nº 017/2013 “(...)Por conter vícios intransponíveis, praticados pelas licitantes, levando a inexistência de participan -
tes legalmente habilitados para continuar disputando o contrato, opinamos pela REVOGAÇAO do certame, com esteio no art.49 da
Lei nº8.666/93 e art.18 do Decreto 3.555/00. Quanto ao recurso interposto, opinamos pelo não provimento do mesmo, por perda do
objeto. É o nosso parecer. Cuiabá 15 de fevereiro de 2013 – Anderson Flávio de Godoi – Procurador Geral”
2- nº19/SCCC/ALMT/2013 (Lote I) no valor de R$-2.300.000,00; nº20/SCCC/ALMT/2013 (Lote II) no valor de R$-2.300.000,00;
nº21/SCCC/ALMT/2013 (Lote III) no valor de R$-9.300.000,00, todos celebrados entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso e a empresa DVPRO Consultoria, Comércio e Indústria de Equipamentos Eireli.
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4 – Todavia,  restou apurado que

no Processo Licitatório,  Pregão Presencial  nº  007/213 houve fraude à

licitação,  pois  as  empresas  participantes  do  certame,  mediante

conivência de servidores e agentes públicos, com o intuito de auferirem

vantagem  indevida, simularam  entre  si  competitividade para  que  a

empresa  DVPRO  Consultoria  e  Comércio  Indústria  e  Equipamentos

Eletrônicos fosse a vencedora do certame e causasse dano ao erário.

Está  consignado na  Ata  da  Sessão  Pública  de

Abertura  do  Pregão  nº  007/2013  que  empresa  requerida  Imagem da

Terra  Produções,  apesar  de  credenciada  no  certame  licitatório,  foi

desclassificada  por  não  cumprir  o  item 4.11  do  Edital.  No entanto,  a

referida empresa sequer poderia participar do certame por não atender

um  dos  principais  requisitos  exigidos  no  edital  para  o  seu

credenciamento  “a  apresentação  de  Certificado  de  Homologação  e

Autorização da ANATEL para utilização do Satélite”, exigência contida no

item 4.11.2 do Edital.

Aliás,  verifica-se  que  a  Certidão  Simplificada

fornecida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Doc. 10) não

contempla entre os vários serviços previstos no objeto social da referida

empresa a transmissão por satélite. Nesta oportunidade e a seguir junto

espelho do contido no documento:

A  propósito,  vale  ressaltar  que  uma  das  razões

motivadoras  para a revogação do Pregão Presencial  nº 006/2013 foi o

fato de que as empresas participantes e vencedoras do certame Imagem

da Terra Produções e Superlink Serviços, não possuíam autorização da

ANATEL para operarem e nem comprovaram a locação do segmento
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espacial, meio este necessário à prestação do serviço proposto no edital

(Parecer nº 017/2013).

Dispôs  ainda  o  edital  no  item 4.11  que  a  unidade

móvel deveria ser vistoriada e certificada pela equipe técnica da TV da

Assembleia para poder participar do certame e que deveria apresentar o

documento no momento do credenciamento, sob pena de inabilitação. 

5 – No entanto, a esse respeito,

verificou-se que o Pregoeiro e requerido Edson José Menezes, mediante

ardil deixou de exigir da empresa requerida Imagem da Terra Produções

a  apresentação  do  referido  documento  no  momento  de  habilitação,

dando,  assim,  seguimento  ao  certame  sem  declará-la  inabilitada  e

permitindo que ela participasse dos lances, com o intuito de conferir ao

ato a ilusão de competitividade.

De  igual  modo,  a  empresa  Imagem  da  Terra

Produções não apresentou atestado de capacidade técnica, previsto no

item 8.1.5.1 do edital. Entretanto, vale pontuar que no Pregão Presencial

nº 006/2013, a mencionada empresa apresentou em seu favor Atestado

de Capacidade Técnica (Doc. 11) de emissão da empresa requerida C.

L. Chacon, assinado pelo próprio requerido Celso Chacon. 

6 –  É  evidente  que  a  empresa

Imagem da Terra Produções não poderia concorrer no certame licitatório

Pregão  Presencial  nº  007/2013,  pois  os  impedimentos  outrora

identificados no Pregão Presencial nº 006/2013 até então mantinham-se

inalterados,  exceto,  é  claro,  se  houvesse  aquiescência  e  conluio  das

empresas participantes com os requeridos José Geraldo Riva e Mauro

Luiz Savi, auxiliados e apoiados pelo Pregoeiro, o requerido Edson José

Menezes,  todos  motivados pelo  interesse em direcionar  e  restringir  a

competição  simulando idoneidade do  processo licitatório,  para,  assim,

declarar  a  empresa  previamente  escolhida,  a requerida  DVPRO

Consultoria,  Comércio  e  Indústria  de  Equipamentos, a  vencedora  do
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objeto da licitação.

7 – Se não bastasse isso, apurou-

se  que  a empresa  requerida  C.  L.  Chacon  não  possuía  outorga  da

ANATEL para transmissão via  satélite,  exigência  prevista  no edital  do

Pregão Presencial nº 007/2013, motivo pelo qual o requerido Celso Luís

Chacon  propôs  ao  requerido  Walter  Luiz  Letro  Casitta,  representante

legal da empresa DVPRO que ele participasse do certame.

Desta feita, o requerido Celso Luís Chacon participou

do certame licitatório,  Pregão Presencial  nº  007/2013 utilizando-se da

empresa  DVPRO Consultoria,  Comércio  e  Indústria  de  Equipamentos

que atendia as exigências do edital.

 Essa  foi  a  explicação  apresentada  pelo  requerido

Walter  Luiz  Letro  Casitta  (Doc.  12)  quando  questionado  sobre  a

participação  da  empresa  requerida  DVPRO  Consultoria  Comércio  e

Indústria de Equipamentos no certame: … que o Sr. Celso Luís não utilizou

de  sua  própria  empresa  para  participar  do  pregão  presencial  07/2013

promovido  pela  Assembleia  Legislativa  porque  a  referida  empresa  não

contava com uma das exigências do edital, qual seja, a outorga da ANATEL

(...)  que  devido  à  referida  particularidade  foi  utilizada  a  empresa  do

declarante como licitante … . Mais adiante acrescentou: … não obstante, é

do conhecimento do declarante que indiretamente a Assembleia Legislativa

do Mato Grosso já teria utilizado de várias imagens geradas pela empresa do

declarante através do referido caminhão … .

Colhe-se, ainda, das informações apresentadas, que

finalizada a prestação dos serviços, o requerido Walter Casitta transferiu

ao requerido  Celso  Chacon  a  propriedade do  caminhão utilizado nas

transmissões  via  satélite  sob  a  alegação  de  que  seria parte  do

pagamento pelos serviços prestados à Assembleia  Legislativa de  Mato

Grosso: … Que essa transferência ocorreu em razão dos valores recebidos

pela empresa DVPRO, que foram pagos pela Assembleia Legislativa do Mato
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Grosso, os quais eram elevados e ultrapassaram os custos do equipamento

ora em questão, razão pela qual a DVPRO passou a ser devedora do Sr. Celso

Luís … .

 8  – Diante  desse  contexto,

afigura-se deveras suspeita e reveladora da prática fraudulenta o fato de

a  empresa  requerida  DVPRO  Consultoria,  Comércio  e  Indústria de

Equipamentos tornar-se devedora do requerido Celso Chacon, apesar de

ser  a  responsável  em  fornecer  a  ele  todo  aparato  necessário  à

transmissão  via  satélite  de  modo  a  reforçar  a  conclusão  de  que  a

empresa C. L. Chacon, por meio de seu representante legal, o requerido

Celso Luís Chacon,  não apenas executou o objeto da licitação,  como

também mantinha o controle e geria os recursos financeiros recebidos

pelos serviços executados à Assembleia Legislativa  do Estado de Mato

Grosso, consistindo, assim, a participação da empresa requerida DVPRO

na cessão do link do satélite para as transmissões televisivas realizadas

pelo requerido Celso Chacon.

Tal conclusão, extrai-se, mais uma vez, do teor das

informações do requerido Walter Luiz Letro Casitta … que o Sr. Celso Luís

formalizava  as  contratações,  não  sabendo  o  declarante  se  através  de

contratos  formais  ou  não,  utilizando-se  para  tanto  da  empresa  que  este

possuía  (CL  CHACON)  apenas  comunicando  ao  declarante  que  deveria

reservar o link do satélite e posteriormente repassado ao mesmo parte do

valor auferido com os serviços … .

À luz dessa intelecção,  pode-se dizer que há provas

ou, quando menos, que sobejam fortes indícios de que o requerido Celso

Luís  Chacon,  por  intermédio  da  empresa  requerida  C.  L.  Chacon,

costumeiramente,  realizava  contratações  de  prestação  de  serviço  de

transmissão  via  satélite  utilizando-se  da  empresa  requerida  DVPRO

Consultoria,  Comércio  e  Indústria  de  Equipamentos.  Usou o  link do

satélite,  repassando,  todavia,  parte  da  importância  auferida  com  o
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serviço ao requerido Walter Luiz Letro Casitta.

9 – Certo é que o requerido Celso

Luís Chacon mantinha vínculo com a Assembleia Legislativa do Estado

de  Mato  Grosso  desde  2009,  vez  que,  curiosamente,  nessa  mesma

ocasião,  a  sua  empresa  C.  L.  CHACON  foi  vencedora  no  Processo

Licitatório, Pregão Presencial nº 003/2009 para locação de veículo com

link e  complementos  e  transmissão  externa  e  TV  em  todo  Estado,

conforme publicação no diário oficial de MT de 13/09/2009.

Outrossim, está publicado no D.O./MT de 04/07/2019

o Pregão Presencial nº 009/2019, Ata de Registro de Preço nº 014/2019,

na qual  a empresa requerida C.  L.  Chacon-ME sagrou vencedora no

certame,  cujo  objeto  consiste  também  na  prestação  de  serviço  de

transmissão ao vivo, via satélite, através da unidade móvel de  up link

para atender a TV Assembleia de Mato Grosso.

10  –  Foram  detectadas  outras

incongruências nos documentos apresentados no Pregão Presencial nº

006/2013 e reveladoras de que os requeridos Celso Chacon e Walter

Casitta, vinham, desde a abertura desse certame, utilizando-se de ardil

com  o  intuito  de  frustrar  caráter  competitivo  do  processo  licitatório,

conforme situações abaixo destacadas e descritas: 

I. no Pregão Presencial nº 006/2013 além das empresas TV Gazeta

Ltda e Terra Comunicação Ltda, a requerida DVPRO Consultoria,

Comércio  e  Indústria  de  Equipamentos  também  foi  uma  das

consultadas para a formação do preço estimado lançado no edital

(Doc. 13);

II. a empresa Superlink Serviços Eireli  (CNPJ/MF 17.430.722/0001-

89) foi constituída em 11/01/2013. Portanto, 04 (quatro) dias antes

da publicação do edital do referido certame, cujo endereço da sede

contido  na  Cláusula  Terceira  do  Ato  Constitutivo  (Doc.  14),

inexplicavelmente  é  o  mesmo  da  requerida  DVPRO,  conforme
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espelho abaixo:

III. na Ata da Sessão Pública de Abertura do Pregão nº 006/2013 além

de constar  o  local  da sede da empresa Superlink  o  mesmo da

requerida DVPRO, o endereço eletrônico e-mail informado é o do

requerido Walter Casitta, a saber: walterll@gmail.com:

IV. a empresa  Superlink  apresentou  contrarrazões  ao  Recurso

Administrativo  (Doc.  15)  interposto  pela  empresa  Valle

Telecomunicações,  indicando  como  seu  procurador  o  requerido

Celso Luís Chacon:

V. na declaração de vistoria (Doc. 16)  realizada pelo servidor pela

Assembleia  Legislativa,  Wanderley  de  Oliveira,  na  ocasião

Superintendente  da  TV  AL-MT,  consta  como  representante  da

Superlink o requerido Walter Casitta:

VI. a empresa Imagem da Terra apresentou em seu favor Atestado de

Capacidade Técnica (Doc. 17) declarado pela empresa requerida

CL Chacon-ME, assinado pelo requerido Celso Chacon;
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VII. quanto ao Pregão Presencial nº 007/2013 a empresa requerida C.

L.  CHACON  e  a  empresa  Imagem  da  Terra  Produções  foram

consultadas para a formação do preço estimado (Doc. 18) lançado

no  edital,  embora  nenhuma  delas  possuíssem  autorização  da

ANATEL para utilização de satélite;

VIII. a empresa NEOID Engenharia, Comércio, Indústria e Importação

EIRELI  emitiu  em  favor  da  empresa  Superlink  Serviços  e  da

requerida  DVPRO  Consultoria,  Comércio  e  Indústria  de

Equipamentos,  Atestado  de  Capacidade  Técnica  Operacional

(Doc. 19), porém o representante legal  dessa empresa, Laurindo

Silva Almeida (CPF 001.491.236-80) fez parte do quadro societário

da requerida DVPRO conforme 10ª Alteração Contratual DVPRO

Consultoria,  Comércio  e  Indústria  de  Equipamentos  (Doc.  20  –

otimizado 1 a 12);

IX. o requerido Celso Chacon efetuou a retirada do Edital declarando-

se representante da empresa requerida DVPRO (Doc. 21): 

Portanto, embora os requeridos Celso e Walter não

figurassem no quadro societário da empresa Superlink Serviços Eireli a

forma como diretamente  atuaram e  intervieram no processo licitatório

comprova que a referida empresa foi por eles constituída formalmente

por meio de pessoa interposta “laranja”, com o fim de praticar crimes de

fraude  à  licitação,  como  frustrar  ou  fraudar  a  competitividade,  como

fizeram no caso concreto aqui narrado.

Percebe-se que as investidas dos requeridos Celso e

Walter em fraudar certame licitatório não cessaram com a revogação do
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Pregão  Presencial  nº  006/2013,  pois  as  práticas  ardilosas  por  eles

perpetradas  prosseguiram no Pregão Presencial  nº  007/2013,  sempre

com o apoio de servidores e gestores da AL/MT.

11  –  Importante  consignar

também que os requeridos frustraram caráter competitivo de processo

licitatório com o desígnio de auferirem vantagem indevida decorrente dos

serviços contratados com sobrepreço.

Na fase interna do certame, restou comprovado que

das  04  (quatro)  empresas  consultadas  para  a  formação  do  preço

estimado lançado no edital, duas delas tinham interesse no certame, as

requeridas Imagem da Terra Produções e CL Chacon  (esta utilizando-se

da empresa requerida DVPRO), aliás, apresentaram orçamentos quando

sequer  possuíam  autorização  da  ANATEL para  utilização  de  satélite.

Logo, se os preços fornecidos foram justamente por quem participaria do

certame licitatório,  de antemão moviam-se também por forte interesse

em auferir margem de lucro elevada, com dano ao erário.

Nesse sentido, observa-se o detalhamento do objeto

dos  contratos  firmados  entre  a  Assembleia  Legislativa  e  a  empresa

requerida DVPRO Consultoria, Comércio e Indústria de Equipamentos:

Lotes Qde V.Unitário Valor total
01-Cuiabá 100 23.000,00 2.300.000,00
02-V.Grande 100 23.000,00 2.300.000,00
03-Interior 300 31.000,00 9.300.000,00

12 – Para verificar se os serviços

contratados estavam de acordo com ofertado pelo mercado, o Centro de

Apoio Operacional do Ministério Público – CAO realizou perícia, que para

obtenção dos preços de referência foi utilizada a metodologia mediana

para  eliminar  possíveis  distorções,  com  base  em  preços  obtidos  em

outras licitações com idêntico objeto.

Assim, após análise comparativa o  Expert conforme

Relatório  Técnico  nº  392/2019  de  31/07/2020  (Doc.  22)  concluiu:  …

Portanto, detectou-se superfaturamento nos serviços realizados em Cuiabá e
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Várzea Grande no montante de R$-15.250,00 em cada transmissão realizada

(...). Encontrada entre o valor pago e valor de mercado, destaca-se o valor de

R$-587.500,00, que atualizados gerou um montante de R$-825.787,74 o valor

pago a maior pelos serviços. É o que se verifica da tabela abaixo:

De  efeito,  os  requeridos  causaram dano  ao  erário

decorrente de sobrepreço no importe  de  R$ 825.782,74 (oitocentos e

vinte e cinco mil e setecentos e oitenta  e dois  reais e setenta e quatro

centavos). Agiram  na  contramão  do  que  almeja  o  princípio  da

economicidade,  previsto no art.  3º,  da Lei  nº  8.666/93,  ao dispor que

deve ser selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração

Pública.

13  – Desejavam  os  requeridos

José Geraldo Riva, Romoaldo Aloísio Boraczynski e Mauro Luiz Savi  a

realização da fraude e o benefício de empresa escolhida previamente,

pelas razões mais que evidentes e que se tornaram uma rotina na AL/MT,

a  obtenção  de  vantagem indevida  e  recebimento  de  propina.  Jamais

pretendiam a obtenção de proposta mais vantajosa, pois, ao que tudo

indica, a Assembleia  Legislativa do Estado de Mato Grosso já possuía

parte  do  equipamento  para  up link.  Nesse  ponto,  verifica-se  que  foi

publicado no Diário Oficial de 27/10/2010, extrato do Contrato 019/SG-

ALMT/2010 firmado em 14/10/2010 entre  a Assembleia  Legislativa do

Estado de Mato Grosso e a requerida DVPRO Engenharia de Televisão

Ltda para “aquisição, instalação e montagem de equipamentos para UP

LINK (subida de sinais)  para transmissão ao VIVO – Via  satélite  dos
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sinais de áudio e vídeo da TV Assembleia, canal 30”,  no valor de R$

800.000,00 (oitocentos mil reais). 

Portanto, desnecessária essa exigência no Processo

Licitatório nº 007/2013 de disponibilização dos equipamentos descritos

no Termo de Referência (Doc. 23) à empresa contratada, pois já tinham

desde 2010, parte dos instrumentos,  curiosamente, adquiridos também

da requerida DVPRO. Tal exigência, por certo, elevou sobremodo o valor

final do contrato resultante do Pregão Presencial nº 007/2013. 

Posteriormente  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado

de  Mato  Grosso  lançou  Processo  Licitatório,  Pregão  Presencial  nº

009/2019  e  a  empresa  C.  L.  CHACON-ME  sagrou  vencedora  para

prestação dos mesmos serviços, conforme extrato Ata de Registro de

Preços nº 014/2019 publicado no D.O./MT de 04/07/2019 constando os

valores descrito na tabela abaixo: 

Verifica-se que os valores previstos Ata de Registro

de Preços nº 014/2019 estão aquém daqueles contratados pela empresa

requerida DVPRO Consultoria,  Comércio e Indústria de Equipamentos

em  2013,  oriundo  do  Pregão  Presencial  nº  007/2013,  embora  tenha

decorrido  mais  de  06  (seis)  anos,  o  que  também  comprova  que  os

requeridos  tinham  a  intenção  de  auferirem  vantagem  indevida  em

detrimento do erário.
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14 – Vale lembrar que nos anos

de 2013/2014 o requerido José Geraldo Riva, quando na Presidência da

Casa Legislativa, liderava forte esquema de desvio de recursos públicos

envolvendo inúmeras empresas que lhe repassavam parte do dinheiro

recebido  da  Assembleia  Legislativa  “retornos”  por  serviços  não

executados e que se destinavam a sustentar o sistema de “mensalinho” e

de “campanha  eleitoral”  dentre  outros  eventos  ilegais,  esquemas  que

resultaram em um rombo milionário nos cofres do Parlamento Estadual e

contava  com  a  participação  de  outros  parlamentares  e  servidores

públicos e que foi objeto de delação.

15 – Na análise do procedimento

licitatório, depreende-se que os ex-parlamentares José Geraldo Riva e

Mario Luiz Savi no dia 15/03/2013 autorizaram a abertura do processo

licitatório, Pregão Presencial nº 007/2013 (Doc. 06), porém para lograrem

êxito  no  intento  fraudulento,  contaram  com  participação  direta  dos

servidores  e  requeridos  Luiz  Márcio  Bastos  Pommot  e  Edson  José

Menezes. 

Para isso, o requerido Luiz Márcio Bastos Pommot foi

designado para o exercício do cargo em comissão de Secretário-Geral

da Assembleia Legislativa, Ato nº 051/2013 no dia 14/03/2013 e, no dia

seguinte  (15/03/2013)  elaborou  o  malfalado Termo  de  Referência  já

citado. Outrossim, nesse mesmo dia, solicitou à Mesa Diretora a abertura

do processo licitatório (Doc. 06). Já o requerido Edson José Menezes foi

nomeado em 11/03/2013 pelo Ato 044/2013 para exercer a função de

“Pregoeiro”  da  Assembleia  Legislativa,  nas  modalidades  licitatórias  de

“Pregão”, dentro da Superintendência de Licitação, especificamente para

realizar  o Pregão de Registro de Preço para contratação de empresa

especializada em transmissões ao vivo, via satélite, através da unidade

móvel  up  link.  Por  fim,  os  requeridos  Mauro  Savi  e  Romoaldo

Boraczynski homologaram  as fraudes e firmaram os contratos  ilegais e
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danosos ao  patrimônio da Assembleia  Legislativa  do Estado de  Mato

Grosso,  com  a empresa  requerida  DVPRO  Consultoria,  Comércio  e

Indústria  de  Equipamentos,  absolutamente  cientes  das  fraudes

realizadas dentro do  certame  licitatório,  com  obtenção  de  vantagem

indevida, que certamente foi repartida depois com os parlamentares.

Denota-se, contudo, que as alterações das funções

dos  requeridos  Luiz  Márcio  Bastos  Pommot  e  Edson  José  Menezes

ocorreram com o objetivo inequívoco de conduzirem o Pregão Presencial

nº  007/2013 (eram as  pessoas  certas,  no  lugar  certo),  de  maneira  a

assegurar que a empresa DVPRO Consultoria, Comércio e Indústria de

Equipamentos sagrasse vencedora do certame fraudado, com inegável e

decisiva participação e benefício de Celso Chacon e Walter Casitta e, por

consequência,  para  que  todos  os  envolvidos  auferissem  vantagem

indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação e ocorresse o

recebimento de verba pública ilicitamente.

16  – Todos  os  elementos  de

provas colhidos revelam, de forma inequívoca, que os requeridos José

Geraldo  Riva  e  Romoaldo  Aloísio  Boraczynski Júnior,  na  ocasião

Presidentes  da  Assembleia  Legislativa  e  Mauro  Luiz  Savi,  Primeiro

Secretário  e  Ordenador  de  Despesas,  valendo-se  das  vantagens  que

dispunham em razão de cargos que ocupavam, mediante ajuste com os

servidores  Luiz  Márcio  Bastos  Pommot  e  Edson  José  Menezes,

motivados pelo interesse em auferirem vantagem indevida, previamente,

ajustaram com os  requeridos  e  representantes  das  empesas  DVPRO

Consultoria,  Comércio  e  Indústria  de  Equipamentos,  C.  L.  Chacon  e

Imagem da Terra Produções, prática ardilosa para conferir a ilusão de

que o certame cumpriu o propósito de garantir o contrato mais vantajoso

para a Administração, mas,  na verdade, promoveram verdadeira farsa

para  direcionar  o  resultado da  licitação e  obter  vantagem a  partir  da

adjudicação,  razão  pela  qual  propõe  a  presente  ação  civil  pública
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objetivando a reparação do dano sofrido pelo erário, pelos fundamentos

jurídicos a seguir expostos.

17 – Os Processos de Liquidação

de  Despesas  (doc.  24  –  otimizado  1  a  5)  atestam  os  pagamentos

efetuados e o relatório técnico (pericia – Doc. 22) o dano causado ao

erário,  na  importância  de  R$  825.782,74  a  ser  acrescida  de  juros  e

correção monetária.

I  I   – DIREITO  

a) - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

18 – A legitimidade do Ministério

Público para a presente ação é manifesta, tendo em vista que a defesa

do patrimônio público e o direito a uma administração proba e voltada ao

bem  comum  são  interesses  afetos  a  toda  coletividade  e,  portanto,

difundidos  por  número  determinado  de  pessoas.  Daí  afirma-se  que

qualquer afronta a princípio geral da Administração Pública, viola o direito

difuso da coletividade, legitimando a atuação ministerial nos termos do

artigo 129, inciso III, da Constituição da República. 

No mesmo sentido os artigos 25 inciso IV, da Lei nº

8.625/93-LONMP e 21 da Lei nº 7.347/85-LACP, estipulam que, além das

funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica

e  em  outras  leis,  incumbe  ainda  ao  Ministério  Público  promover  o

inquérito  civil  e  ação  civil  pública,  na  forma da  lei,  para  proteção  do

patrimônio público e social e de outros interesses difusos ou coletivos.

Neste  contexto  também  está  inserida  a  defesa  da  probidade

administrativa,  tendo  como finalidade  a  preservação  ou  reparação de

danos, ameaçado ou lesado por atos da administração.

Diante  disso,  apresenta-se  cumulativamente  ao

Ministério Público a função de promover a ação para anulação dos atos

lesivos e/ou ressarcimento do dano ao erário. 

19  –  Destarte,  no  esteio  de
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pacífico  entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial  é  assente  que  o

Ministério  Público,  como  tutor  constitucional  do  patrimônio  público  e

social, detém legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública

ora interposta. E isto porque a probidade ou moralidade administrativa

tem conceito informador da defesa do patrimônio público.

Sobre as funções institucionais do Ministério Público,

Alexandre  de  Moraes3 faz  referência  a  afirmação  do  Min.  Sepulveda

Pertence,  destacando  que  o  legislador  constituinte  concedeu  uma

espécie  de  titularidade  genérica  ao  Parquet para  promover  medidas

necessárias a proteção da vigência e da eficácia da Constituição.

Esta  atuação  do  Ministério  Público,  afirma  o  autor

acima  mencionado,  “... visa  adequar  nosso  ordenamento  jurídico  à

tendência contemporânea de todo o Direito Constitucional universal, que é

impedir, de todas as formas possíveis, o desrespeito sistemático às normas

constitucionais ...”.

20  –  Os  agentes  públicos,  além

de exercerem atividade finalística inerente a sua posição no organismo

estatal,  são  efetivamente  fiscalizados  e,  consequentemente,

responsabilizados por seus desvios comportamentais. Diante disso, a Lei

nº  8.429/92  visa  conferir  efetividade  ao  preceito  constitucional  da

probidade  administrativa  incrustada  no  art.  37  §  4º  da  Constituição

Federal. Nesses termos, a LIA contempla como autores da improbidade

administrativa:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os
efeitos desta lei, todo aquele que exerce,
ainda  que  transitoriamente  ou  sem
remuneração,  por  eleição,  nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo,  emprego  ou  função  nas  entidades
mencionadas no artigo anterior.

Art.  3°  As  disposições  desta  lei  são

3- MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2001. pg 485.
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aplicáveis,  no  que  couber,  àquele  que,
mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra  para  a  prática  do  ato  de
improbidade  ou  dele  se  beneficie  sob
qualquer forma direta ou indireta.

No  conceito  previsto  no  art.  2º,  indubitavelmente,

enquadram-se os requeridos José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Luiz

Marcio Bastos Pommot e Edson José Menezes, ao passo que a norma

inserida  no  art.  3º  alcança  as  empresas  requeridas  (C.L. Chacon,

DVPRO Consultoria, Comércio e Indústria de Equipamentos e Imagem

da Terra Produções) e  os particulares que contribuíram decisivamente

para  a  fraude  e  dano  ao  erário,  os requeridos Celso  Luís Chacon  e

Walter Luiz Letro Casitta.

b) – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E   PRESCRIÇÃO  

21 –  O artigo 23,  inciso  I, da Lei

nº 8.429/92 – LIA estabelece que as ações destinadas a levar a efeitos

as sanções nela previstas podem ser propostas … até cinco anos após o

término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de

confiança … .

Verifica-se que no ano de 2014 os requeridos José

Geraldo  Riva,  Mauro  Luiz  Savi  e  Romoaldo  Boraczynski  encerram  o

período  legislativo  para  o  qual  foram  eleitos  Deputados  Estaduais

(2010/2014). De outro modo, está publicado no D.O/MT de 10/09/2014 a

nomeação do requerido Luiz  Márcio  Bastos Pommot para o cargo de

Secretário  de  Controle  Interno,  Ato  nº  275/2014,  ao  passo  que  em

06/02/2015  o  requerido  e  Edson  José  Menezes  passou  a  exercer  a

função de Consultor Legislativo da Mesa – DSL- I. Por fim, o processo

licitatório,  Pregão Presencial  nº  013/2013 bem como a assinatura dos

contratos  dele  proveniente  (com  validade  de  um  ano)  ocorreram  em

2013.  Neste  caso,  inarredável  o  entendimento  de  que  operou  a

prescrição para a propositura da ação de responsabilização por atos de

improbidade administrativa em desfavor dos requeridos nominados nesta
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inicial, no que tange à pretensão de aplicação das sanções do artigo 12

da referida lei, diante do decurso do prazo de cinco anos.

Contudo,  o Supremo  Tribunal  Federal,  ao  julgar  o

recurso  RE 8524754,  sob o rito da repercussão geral,  fixou a seguinte

tese:  “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na

prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa”.

22  –  Em  sentido  idêntico,  a

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso, em decisão recente afirmou: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992
- PEDIDO DE RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
As  punições  dos  agentes  públicos,  nestes
abrangidos  o  servidor  público  e  o
particular,  por  cometimento  de  ato  de
improbidade administrativa estão sujeitas à
prescrição quinquenal (art. 23 da Lei nº.
8.429/92), contado o prazo individualmente,
de acordo com as condições de cada réu. 
Diferentemente, a ação de ressarcimento dos
prejuízos  causados  ao  erário  é
imprescritível  (art.  37,  §  5º,  da
Constituição).
Deste  modo,  a  aplicação  das  sanções
previstas  no  art.  12  e  incisos  da  Lei
8.429/92 se submetem ao prazo prescricional
de 05 (cinco) anos, exceto a reparação do
dano  ao  erário,  em  razão  da
imprescritibilidade  da  pretensão
ressarcitória.
Recurso do Ministério Público provido. 
(TJ/MT  N.U.  1005460-41.2018.8.11.0000,  CÂMARAS
ISOLADAS  CÍVEIS  DE  DIREITO  PÚBLICO,  MÁRCIO
APARECIDO  GUEDES,  Segunda  Câmara  de  Direito
Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no
DJE 15/06/2020) – destaquei.

Assim, ainda que a aplicação das sanções previstas

4-  STF.  Plenário.  Re  852475/SP,  Rel.  Orig.  Min.  Alexandre  de  Moraes,  Rel.  Para  acórdão  Min.  Edson  Fachin,  julgado  em
08/08/2018.
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no art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 se submetem ao prazo prescricional

de 05 (cinco) anos, isso não acontece em relação à reparação do dano

ao  erário,  em  razão  da  imprescritibilidade  da  pretensão  ressarcitória

prevista  no  art.  37,  §  5º  da  Constituição  Federal,  mormente  quando

resultante de improbidade administrativa,  com conduta dolosa, como a

comprovada nestes autos.

c) – CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

23  –  A  Lei  nº  8.429/92  visa

conferir  efetividade  a  dispositivo  constitucional  (art.  37  §  4º  da

Constituição  Federal).  A  norma  estipula  três  espécies  de  atos

improbidade: os que importam em enriquecimento ilícito – art. 9º; os que

causam dano ao erário – art. 10; e os que atentam contra os princípios

norteadores  da  Administração  Pública  –  art.  11.  Estão  previstas  as

respectivas  sanções  de  natureza  cível,  de  forma  que,  adequando  a

conduta do agente público, seja ele um ilícito administrativo ou penal, a

uma  das  práticas  descritas  na  Lei  nº  8.429/1992,  estará  presente  a

improbidade administrativa, devendo ser imposta a sanção cabível, nos

termos do artigo 12 da referida lei.

24 – A probidade administrativa à

luz dos ensinamentos de José Afonso da Silva5, consiste no dever do …

funcionário  servir  a  Administração  com  honestidade,  procedendo  no

exercício  de  suas  funções  sem aproveitar  os  poderes  ou  facilidades  delas

decorrentes  em  proveito  pessoal  de  outrem  a  quem  queira  favorecer.  O

desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa... .

Seguindo  essa  direção  a  jurisprudência6 pátria  diz

que: … Caracteriza ato de improbidade a falha do agente público no dever

de guardar, gerir ou utilizar os bens ou valores recebidos pela Administração

Pública,  mediante  ação praticada contra  o interesse  público,  em proveito

5- SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros, 2005, pg 669.

6- TRF 4ª R.; AC 5001060-33.2013.4.04.7108; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira; Julg. 03/06/

2020. 
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próprio ou mesmo de terceiros.  A lei de improbidade Administrativa serve

como instrumento para o combate de todos aqueles  atos que maculem a

moralidade e vilipendiem a coisa pública ... .

25  – O  que  se  verificou  foram

condutas desonestas eivadas de perfídia  e má-fé, que tinham o intento

específico e premeditado de dilapidar, vilipendiar e violar a coisa e os

valores  públicos.  O  dolo  no  caso  vertente  é  inquestionável  e  bem

demonstrado  na  narrativa  fática,  bem  alicerçada  pelos  documentos

juntados.

d) – FRAUDE A LICITAÇÃO

26 – A Lei nº 8.666/93 – Lei das

Licitações – define as normas e aponta diretrizes de como deve ocorrer a

contratação  de  serviços  ou  a  aquisição  de  materiais  no  âmbito  da

administração pública buscando a probidade e a legalidade processual,

garantindo  igualdade  na  participação  dos  licitantes  bem  como  dos

fornecedores de bens ou serviços ao ente público. 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir
a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa  para  a  Administração  e  será
processada  e  julgada  em  estrita
conformidade com os princípios básicos da
legalidade,  da  impessoalidade,  da
moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhe são correlatos.

Nessa perspectiva, à luz dos ensinamentos de Marçal

J. Filho7 ...  A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por

lei  e  por um ato administrativo  prévio,  que determina critérios  objetivos

visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção

do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da

7- JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10 ed. Revista, atualizada e ampliada- SÃO PAULO. Revista dos 
Tribunais, 2014, pg 495.
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isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica ...

Sobre  o  tema  adverte  José  Carvalho  dos  Santos

Filho8 …  A administração  pública  possui  a  tarefa  árdua  e  complexa  de

manter o equilíbrio social e gerir a máquina pública. Por essa razão, não

poderia  a  lei  deixar  a  critério  do administrador  a  escolha das pessoas a

serem  contratadas,  porque  essa  liberdade  daria  margem  a  escolhas

impróprias e escusas, desvirtuadas do interesse coletivo … .

27  – Disso  conclui-se que  a

licitação pública possui dupla finalidade, expressamente delineada pelo

art. 3º da Lei  8.666/93: garantir a igualdade entre todos os licitantes e

conferir  à  Administração Pública a  proposta mais  vantajosa,  devendo,

para isso, o administrador jamais afastar do interesse coletivo.

Contrário  aos  objetivos  e  finalidades  traçados  pela

Constituição  Federal  e  Lei  nº  8.666/93, o  processo  licitatório  Pregão

Presencial  nº  007/2013,  levou  em  conta  interesses  escusos  de

particulares, previamente ajustados com agentes públicos, definindo de

antemão quem seria vencedor no certame.

28 –  As  nomeações  de Luiz

Márcio  Bastos Pommot  e  Edson José Menezes  foram promovidas  no

interesse  dos  requeridos,  para  que  a empresa  requerida  DVPRO

Consultoria,  Comércio  e  Indústria  de  Equipamentos  fosse a  única

vencedora dos 03 (três) lotes relativos ao objeto do Pregão Presencial nº

007/2013,  usada com o propósito de beneficiar a empresa requerida C.

L. Chacon que não atendia os requisitos do edital, sendo ela, por meio de

seu representante legal, o requerido Celso Luís Chacon quem executou

o  objeto  dos  contratos,  repartiu  o  proveito  e,  solidariamente  com  os

outros requeridos, causou dano ao erário.

Prosseguindo  o  certame,  os  requeridos  Romoaldo

Aloísio Boraczynski Júnior e Mauro Luiz Savi adjudicaram, homologaram

8- CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo 27 ed. Revista, ampliada e atualizada. SÃO PAU-
LO. Atlas, 2014, pg 429.
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o resultado e efetuaram a contração da empresa DVPRO Consultoria,

Comércio  e  indústria  de  Equipamentos  que  recebeu  em  decorrência

desta contratação ilegal a importância de R$ 1.626.000,00 (um milhão

seiscentos e vinte e seis mil reais).

29 – Inarredável, pois, que todos

os  envolvidos  no  processo  licitatório,  Pregão  Presencial  nº  007/2013,

frustraram caráter  competitivo  da licitação,  mediante direcionamento a

empresa  específica,  em  detrimento  a  proposta  mais  vantajosa  e  ao

interesse público,  praticando, assim, fraude à licitação, prevista no art.

10,  inciso  VIII  da  Lei  nº  8.429/92  e,  consequentemente  improbidade

administrativa, com evidente caráter doloso.

e) -  DANO AO ERÁRIO

30  – A  prova  carreada  para  os

autos,  revela  que  os  requeridos  além  de  fraudarem  licitação,

concorreram para a prática  de improbidade dolosa,  caracterizada pela

infração e violação das condutas descritas no art. 10, I e XII da Lei nº

8.429/92. Não  houve  concorrência  e  a  Administração  Pública,

consequentemente,  foi  impedida  de  obter  a  proposta  mais  vantajosa.

Houve entre os requeridos prévio ajuste sobre quem seria o vencedor do

certame,  com preços  fixados  para  a  execução  dos  serviços,

comprovadamente,  bem superiores  aos  padrões  de  mercado,  com

enriquecimento  ilícito  da  empresa  contratada, em patente  prejuízo  ao

erário. 

31  –  A  perícia  realizada  pelo

Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAO detectou nos

lotes 1 e 2 sobrepreço nos serviços realizados pela empresa requerida

DVPRO Consultoria, Comércio e Indústria de Equipamentos, em Cuiabá

e  Várzea  Grande,  no  montante  original  de  R$  15.250,00  em  cada

transmissão realizada. É o que se depreende do Quadro IV, a seguir:
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Desta  feita,  após  análise  dos  valores  pagos  e  o  valor  de  mercado,

encontrou-se  uma  diferença  inicial  de  R$  587.500,00  que  atualizada,

parcialmente, gerou um montante de R$ 825.782,74 que foi o prejuízo ao

erário.  Ademais,  os  requeridos  concorreram  inexoravelmente  para  a

incorporação ao patrimônio particular de valores integrantes do acervo

patrimonial, permitindo que terceiros enriquecessem ilicitamente.

A propósito  o Superior  Tribunal  de Justiça9 no que

tange à possibilidade de imposição de ressarcimento ao erário já firmou

que:  …  nos  casos  em  que  o  dano  decorrer  da  contratação  irregular

proveniente  de  fraude a  processo  licitatório,  a  jurisprudência  desta Corte

Superior de Justiça tem evoluído no sentido de considerar que o dano, em

tais circunstâncias, é “ in re ipsa”, na medida em que o Poder Público deixa

de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta … .

Como visto,  na esteira da recente jurisprudência do

STJ,  não  é  necessário  a  prévia  demonstração  do  prejuízo  para

reconhecer-se a  conduta  ímproba  por burla  aos  ditames  da  licitação

pública.  Contudo,  na  hipótese  destes  autos,  está  sobejamente

comprovado  o  efetivo  dano  ao  erário  e  o  enriquecimento  ilícito  dos

requeridos.

f) - ATOS ATENTATÓRIOS AOS   PRINCÍPIOS   ADMINISTRATIVOS  

32  – A  conduta  dolosa dos

requeridos violou, ainda, os princípios da administração pública previstos

no  art.  11,  caput,  da  Lei  8.429/92,  que  protege  os  deveres  de

honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições.  A

análise do modo como os requeridos agiram, demonstra claramente que

9 - STJ; AgInt-REsp 1.594.015; Proc. 2016/0089792-2; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 21/09/2020; DJE 
23/09/2020.
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vilipendiaram esses princípios,  visando  atender  a interesses  escusos

deles, com desvio e apropriação de recurso público.

g) -  PRESENÇA DO DOLO

33 – O  modus operandi adotado

pelos  requeridos,  consistente em  simular  atos  e  fatos,  direcionar o

resultado,  encobrindo  a  verdade,  frustrando  o  caráter  competitivo  do

certame, com o propósito de auferirem vantagem indevida e apropriarem-

se  de  recurso  público, são  elementos  suficientes  para  demonstrar  a

perfídia  e  a  má-fé,  caracterizadoras  da presença  do  dolo  em  suas

condutas.

Emerge  do  contexto  geral  exposto  acima  a  ação

dolosa dos requeridos. A desonestidade, o ardil, a fraude e o engodo são

inquestionáveis.  Essa  conduta  dolosa,  conforme  atesta  o Relatório

Técnico  nº  392/2019  juntado  aos  autos,  provocou sobrepreço  nos

serviços  contratados  e resultou  em  um  dano no  valor  parcialmente

atualizado de R$ 825.782,74. Tudo comprova que os requeridos agiram

de maneira  LIVRE, CONSCIENTE, DELIBERADA e DIRIGIDA à prática

dolosa de ato ímprobo.

h) -    OBRIGAÇÃO DO RESSARCIMENTO  

34  – A  Lei  de  Improbidade

Administrativa  busca  impedir,  ou  dificultar,  toda  e  qualquer  forma  de

malversação  e  de  ilicitude  no  exercício  dos  cargos  públicos  e  na

administração  da  coisa  pública,  razão  pela  qual  o  art.  5º  desta  lei

estabelece  que a  lesão  ao  patrimônio  público,  por  ação  ou  omissão,

dolosa  ou  culposa,  do  agente  ou  de  terceiro,  determina  a

responsabilidade e,  consequentemente,  a  obrigação  de  ressarcimento

integral e corrigido do dano.

Nesse  sentido  destaco  o  Tribunal  de  Justiça  do
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Estado de Mato Grosso10 afirma que: ... A Lei de desse modo, para os seus

efeitos, ficou estabelecido que a lesão ao patrimônio público, por ação ou

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro,  determinaria a sua

responsabilidade  e  o  subsequente,  necessário,  imprescindível  e  integral

ressarcimento do dano. A Lei n. 8.429/92 estabelece a possibilidade de o

responsável  pelo  ato  de  improbidade sujeitar-se  às  cominações  de

ressarcimento  integral  do  dano,  suspensão  dos  direitos  políticos,

pagamento de multa civil  até  o dobro do valor  do dano e  a proibição de

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo

com a gravidade do fato... .

Conforme amplamente discorrido, a conduta ímproba

praticada pelos Requeridos enquanto agentes públicos, em unidade de

desígnios com as empesas requeridas e particulares, causaram prejuízo

ao erário na quantia de R$ 825.782,74 apurada por perícia.

35 – Quanto ao dano sofrido pelo

patrimônio público, a Constituição Federal no art. 37, § 4º dispõe:

Art. 37. (…)
§  4º  –  Os  atos  de  improbidade
administrativa importarão a suspensão dos
direitos  políticos,  a  perda  da  função
pública, a indisponibilidade dos bens e  o
ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e
gravação prevista em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.(…)

A  Lei  nº  8.429/92,  no  artigo  5º,  estabelece

textualmente:  que  ocorrendo  lesão  ao  patrimônio  público  por  ação  ou

omissão  dolosa  ou  culposa  do  agente  ou  de  terceiro,  dar-se-á  o  integral

ressarcimento do dano. Os fatos demonstrados acima encaixam-se com

perfeição nos dispositivos mencionados.

Os  textos  legais,  a  orientação  doutrinária  e

10 - TJ/MT - N.U. 0017088-62.2011.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 09/06/2015,
pub. no DJE 19/06/2015.
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jurisprudencial são contundentes quanto a obrigação de ressarcimento

do dano, que deverá ocorrer de forma integral, quer tenha sido causado

por ação ou omissão do agente público ou de terceiro.

36 – Desta forma, do cotejo entre

os  fatos  relatados  com o  direito  posto  a  única  conclusão  aceitável  e

admitida é a condenação dos requeridos ao ressarcimento do erário por

ato de improbidade administrativa,  ainda que prescrito, pois a conduta

praticada encontra-se tipificada no art. 10, I, VIII e XII e art. 11 caput, da

Lei nº 8.429/92, o que motivou a propositura desta ação.

III – PEDIDOS

37 –  Pelo  acima  exposto,  o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a Vossa Excelência

sejam adotadas as seguintes providências:

(a)  -  recebimento desta petição  e das  peças extraídas do Inquérito

Civil  SIMP n° 001064-005/2013 que justificam a propositura da

presente demanda;

(b)  -  a  dispensa da notificação dos requeridos para manifestação

escrita  (17  §  7º  da  Lei  nº  8.429/92)  já  que  a  improbidade

administrativa  está  prescrita  e  o  pedido  principal  é  de

ressarcimento do dano causado ao erário;

(c)  - ordenar a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem

resposta no prazo e forma devida, sob as penas da lei;

(d)  - seja permitido provar o alegado por todos os meios em direito

admitidos,  tais  como  perícias,  depoimentos  e  juntada  de

documentos,  bem  como  outros  a  serem  especificadas

oportunamente, se for o caso;

(e) -  condenar todos os requeridos,  solidariamente, à reparação dos

danos causados ao erário no valor de R$ 825.782,74, incidindo
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juros e correções a ser calculado futuramente;

(f) - a intimação pessoal do autor no endereço constante do rodapé,

observando-se, ainda, o disposto no art.  18 da Lei  nº 7.347/85

(sem adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais

e outras despesas).

38 – Dá-se à presente causa para

efeitos legais o valor de R$ 825.782,74.

Cuiabá-MT, 09/11/2020 - Célio Fúrio, Promotor de Justiça.11
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