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EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA COMARCA

DE NOVA - MT

O DO ESTADO DE MATO

GROSSO, por sua Promotora de no uso de suas legais,

com fundamento nos artigos 37, e 129, inciso IIr da

Federal bem como no art. 25, inciso IV, e ambos da Lei 7347/85 (Lei de Civil

na Lei nO8429/92 (Lei da Improbidade Administrativa) e nas do

Processo Civil, aplicado subsidiariamente, com base nas encartadas

ao Civil Simp nO000750-070/2017, vem perante Vossa propor

CIVIL POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de VALDENIR DOS SANTOS.

brasileiro, casado, prefeito de Nova CPF

534.896.161-20, filho de Oliveira dos Santos e

de Agustavo dos Santos, RG 839305-SSP/MT,

residente e domiciliado na Rua Paulo, nO 1141, Nova

podendo ser localizado na Av. Tancredo Neves,

1551, Centro, Nova

prefeitovaldeni r15@hotmail.com;

MAURO ODINEI SOLIANI. SERVIOOR MUNICIPAL.

brasileiro, filho de Nair Casso la Soliani, nascido em

20/07/1978, 896.212.121-20, residente e domiciliado na
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Rua Pernambuco, nO 1471, Nova podendo ser

localizado na Av. Tancredo Neves, nO1551, Centro, Nova

sem de e-mail conhecido;

LHAM PUBLICIDADE LTDA. CNPJ 17128602/0001-21,

situada na Rua Marechal Rondon, 4056, Recanto

dos Sorriso-MT; adilsonrm@terra.com.br

ADILSON ROBERTO MARTINS, natural de

brasileiro, casado, jornalista, filho de Martins e

de Maria Aparecida Martins, RG 34833265 SSP/PR e

CPF 494.030.959-20, residente e domiciliado na Rua

Marechal Rondon, nO4056, Bairro Recanto dos

Sorriso/MT, adilsonrm@terra.com.br, pelas

e de direito a seguir aduzidas:

I - DOS FATOS:

Aportou nesta Promotoria de de Nova

em 07 de novembro de 2014, proveniente da de Vereadores de

Nova dando conta de que o contratou empresa de publicidade, Lham

Publicidade, de propriedade do Adilson Roberto Martins, e que naquela data

gastava por o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e mil reais), o que

representava mais do que o gasto anual dos administradores anteriores.

Por tais foi instaurado Civil para

dos fatos. Solicitadas ao foram remetidos

documentos de dos processos de despesa, bem como dos procedimentos

realizados e que tiveram por vencedora a empresa Lham Publicidade.
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Durante o do Civil perceber

que os gastos com publicidade aumentaram ainda mais. De fato, observou-se no

civil n.o033/2014 que as despesas fizeram crescer.

Nesse verifica-se uma de ilegalidades que

nos permitem afirmar que os gastos foram feitos de maneira a lesar o

municipal, motivo pelo qual, o ressarcimento do dano causado, bem como a

dos causadoresdos danos.

A presente as ilegalidades verificadas no

contrato e nos processos de despesa realizados durante o ano de 2014 com a

empresa Lham, sendo as condutas praticadas nos demais anos pelos quais

perdurou a da empresa Lham Publicidade pelo de Nova

apuradas em diversa.

Por meio da Tomada de 02/2013 foi contratada a

empresa Lham Publicidade, apresentando-se como preposto, sr. Gilvano de o

qual, surpreendentemente, atesta a capacidade da empresa (fls. 419 e

564). Nada disso, no entanto, foi considerado como irregular pela de

Do site do Tribunal de Contas do Estado, bem como

compulsandoos processos de pagamentosfeitos durante o ano de 2014, extrai-se os

seguintes dados sobre os gastos/pagamentos feitos pelo de Nova -

MT em favor da LHAM Publicidade:

NO ANO DE 2014 A EMPRESALHAN PUBLICIDADE

CNPJ 17128602/0001-21, RECEBEUDA PREFEITURA DE NOVA O

VALOR DE R$ 518,192.20 (quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais

e vinte centavos).

NO ENTANTO, APRESENTOU NOTAS FISCAIS E

RECIBOS APENAS NO VALOR DE R$ 194,450.20 (cento e noventa e quatro mil,

quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos).
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DESSE MODO, A ENTRE OS VALORES

PAGOS PELO DE NOVA E OS VALORES COMPROVADOS

DOS GASTOS SOMAM O VALOR DE R$ 323,742.00 (trezentos e vinte e

mil, setecentos e quarenta e dois reais).

Para melhor dos gastos supramencionados

passa-sea de detalhada por empenho.Vejamos:

EMPENHO 372/2014 - DATA 20/0112014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

372/2014 48.442,00 RECIBO BAND 3.000,00

RECIBO CLICK HOJE 20.000,00

RECIBO A VERDADE DOS FATOS . 24.665,00

NF020 ALBERTO 480.00

TOTAL 48.145,00

VALOR APRESENTADO NO APUC 51.442,00

1 - Valor diferente do apresentado no APLIC (R$

51.442,00) valor pagopela Prefeitura.

2 - Empresa BAND apresentou apenas recibo no valor,

sem assinatura do datado de 05 de janeiro de 2014.

3 - Da empresa Clik Hoje constou apenasa da

Lhan Publicidades para a empresa Clik Hoje, referente aos meses de maio/2013

fevereiro/2014, apresentando recibo nem nota fiscal, realizada em 27

de setembro de 2014. Assim, obviamente para comprovar o processo de

despesa.

4. A empresa A.R.M CIA LTDA apresentou recibo

constando valor do banner de R$ 2.500,00 e, ainda, que recebeu da Lhan Publicidades

o valor de R$ 24.665,00 durante o de abril de 2013 fevereiro de 2014,

..
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solicitado em 26 de setembro de 2014. De igual forma um recibo de

setembro para comprovar despesade janeiro.

De se destacar que a empresa A.R.M de propriedade do

Adilson Roberto Martins.

5 - A empresa ALBERTO

apresentou nota fiscal nO020 referente a 08 horas de som de rua, referente ao

campeonato de futsal ouro e prata, sendo que a nota fiscal possui data de

EMPENHO 1128/2014 - DATA 25/02/2014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR
NOTA

1128/2014 49.230,00 11152332 LHAN PUBLICIDADES 49.230,00

RECIBO A VERDADE DOS FATOS 5.000,00

1. A nota fiscal apresentada pela LHAN PUBLICIDADES

no valor total do empenho,sendo anexados recibos de eventuais eventos e

vinculadas, MAS APRESENTOU NENHUMA NOTA FISCAL EMITIDA PELAS

EMPRESAS PRESTADORAS DE ou seja, atendeu aos requisitos do

artigo 63 da Lei 4320/64.

2. Empresa A.R.M CIA LTDA apresentou recibo no valor

de R$ 5.000,00 referente a prestados para o site a Verdade dos Fatos,

campanhade combate a denguee campanhado IPVA, recibo datado de

de 2015.

3 - Foram anexadas imagensdo site Hoje News.

EMPENHO 1835/2014 - DATA 28/03/2014

EMPENHO I VALOR I NF I EMPRESA I VALOR NOTA
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1835/2017 50.254,00 11152393 LHAN PUBLICIDADE 50.254,00

RECIBO A.RM CIA LTDA 4.000,00

RECIBO A.R.M CIA LTDA 5.000,00

1 "" Nota fiscal emitida pela empresa LHAN

PUBLICIDADES no valor do empenho, sendo apresentados recibos de de

eventos realizados pela Prefeitura, sendo os AOS

APRESENTADOS NOS MESES ANTERIORES. Tais documentos atendem

ao artigo 63 da Lei 4320/64.

2. Empresa A.R.M publicidade emitiu recibo referente

aos sites "JORNAL IMPACTO" e "A VERDADE DOS FATOS" nos valores de R$

4.000,00 reais e 5.000,00 reais, respectivamente. No entanto, foi apresentado

nenhuma imagem referente as nos referidos sites.

EMPENHO 2396/2014 - DATA 30/04/2014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

2396/2014 50.478,00 11152440 LHAN PUBLICIDADE 50.478,00

RECIBO A.RM. CIA LTDA 8.000,00

RECIBO A.R.M CIA LTDA 5.000,00

3100 RADIO SORRISO 2.400,00

RECIBO BAND SORRISO 3.000,00

1373 9.600,00

1. Foi nota fiscal apresentada pela empresa LHAN no

valor total do empenho, apresentando de supostamente prestados

por outras empresas, sendo anexadas imagens de banners e eventos realizados pela

Prefeitura, documentos estes que, conforme salientado, atentou aos reclames

legais (Art. 63, Lei 4320/64).
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2 - A empresa A.R.M PUBLICIDADE apresentou recibo

no valor de R$ 8.000,00 referente a no "JORNAL IMPACTO", campanha

de IPVA, Denguee

3 - Empresa A. R.M PUBLICIDADE emitiu recibo no valor

R$5.000,00 referente a de das campanhasde IPVA, Dengue e

vinculadaao site "A VERDADEDOS FATOS".

4 - RADIO SORRISO emitiu nota fiscal nO 3100 e

apresentou cronogramas do prestado, sendo anexado e-mail com de

de de horas de apresentou recibo do

prestado ou nota fiscal.

5 - BAND SORRISO emitiu recibo no valor de R$

3.000,00 reais, juntamente com o cronograma do prestado.

EMPENHO 2807/2014 - DATA 21/05/2014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

2807/2014 20.000,00 11152522 LHAN PUBLICIDADES 20.000,00

1 - foi apresentada nenhuma nota fiscal pelas

empresas que supostamente prestaram os apenas imagens de banners e

outdoor pelo

EMPENHO 4039/2014 - DATA 02106/2014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

4039/2014 13.135,20 11152 LHAN PUBLICIDADE 13.135,20

1. Foi apresentado apenas o realizado pela

Lhan com uma nota no valor total do empenho, SEM NENHUMA NOTA FISCAL

EMITIDA PELASEMPRESASprestadoras dos descritos.
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EMPENHO 4085/2014 - DATA 05/06/2014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

4085/2014 36.600,00 11152538 LHAN PUBLICIDADE 36.600,00

076 FATOS PUBLICIDADES 1.000,00

RECIBO A.R.M CIA LTDA 7.000,00

RECIBO A.R.M elA LTDA 6.000,00

1 - Nota Fiscal emitida pela LHAN PUBLICIDADE no

valor total do empenho,sendo apresentado apenas de supostos eventos

realizado pela Prefeitura (Vide art. 63, Lei 4320/64).

2 - A empresa FATOS PUBLICIDADES E PROPAGANDA

emitiu a nota fiscal nO 76 no valor de 1.000,00 referente a prestados

(Denguee IPVA).

3 - A empresa A.R.M CIA LTDA emitiu recibo referente

a publicidade no "JORNAL IMPACTO" referente a programas sobre Denguee IPVA no

valor de R$ 7.000,00 reais, datado de 03 de junho de 2015. Considerandoa data, por

si este documento serviria para compor o processo de Mas, para

disso, apenas o recibo constitui documento suficiente para autorizar o

pagamento(Art. 63, Lei 4320/64).

4 -A empresa A.R.M CIA LTDA emitiu recibo referente

aos de publicidade referente as realizadas no site "A VERDADE

DOS FATOS" no valor de R$ 6. 000,00 reais, datado de 05 de junho de 2015. O

acima considerado aplica-se aqui

:

EMPENHO

EMPENHO 4489/2014 - DATA 27/06/2014

VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA
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4489/2014 64.886,00 18 LHAN PUBLICIDADES 64.886,00

084 Fatos publicidades e 1.000,00
propaganda

RECIBO Sorriso visual 5.100,00

RECIBO Sorriso visual 4.980,00

RECIBO Sorriso visual 1.904,00

RECIBO Sorriso visual 1.904,00

3527 Radio sorriso 2.500,00

RECIBO Band sorriso 3.000,00

1.Lhan publicidades emitiu nota fiscal nO18 no valor total

do empenho,apresentando e banners de eventuais eventos realizados pela

Prefeitura.

2. A empresa FATOS PUBLICIDADES E PROPAGANDA

emitiu nota fiscal nO084 referente a de de de banner

sobre IPVA no site HOJE NEWS.

3. Empresa SORRISO VISUAL emitiu 4

recibos, no valor total de R$ 13.888,00, sendo os recibos datados de 04 de junho de

2014,11 de junho de 2014, 22 de junho de 2014 e 02 de setembro de 2014.

4. SORRISO emitiu nota fiscal nO 3527,

juntamente com cronograma de prestados.

5. BAND SORRISO emitiu recibo no valor de R$

3.000,00, juntamente com cronograma dos prestados.

6 - Durante o de junho foram gastos R$ 14.000,00

com a empresa A.R.M de propriedade do ADILSON ROBERTOMARTINS, bem

como gastos R$ 2.000,00 com a empresa FATOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA,

todos os referente a de de IPVA.
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7 - DURANTE O DE JUNHO foram gastos um

total de R$ 114.621,00, tendo apenas de R$ 34.388,00 com notas e

recibos, CONSTATANDO-SE DE R$ 80.233.00 REAIS.

EMPENHO 5298/2014 - DATA 01/08/2014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

5298/2014 57.500,00 95 Lham publicidades 57.500,00

Band sorriso 3.000,00

1 - A empresa LHAN PUBLICIDADE emitiu nota fiscal nO

95 no valor total do empenho, tendo apresentado apenas alguns por

prestados, possuindo nenhuma nota fiscal das referidas

empresas.

2 - A empresa BAND SORRISO emitiu recibo no valor de

R$ 3.000,00 referente ao prestados.

EMPENHO 5690/2014 - DATA 29/08/2014

EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

5690/2014 54.234,00 136 Lhan publicidades 33.625,00

137 Lhan publicidades 12.809,00

138 Lhan publicidades 7.800,00

RECIBO A.R.M publicidades 25.000,00

RECIBO A.R.M publicidades 6.000,00

RECIBO Sorriso visal 5.193,00

RECIBO Dug sanmed 725,00

3469 Radio sorriso 1.339,20

RECIBO Sorriso visual 1.904,00

RECIBO Sorriso visual 7.800,00
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RECIBO Sorriso visual 4.256,00

092 Fatos publicidades e 3.000,00
propaganda

1 - A empresa LHAN PUBLICIDADE emitiu 3 notas

fiscais de de 136, 137, 138, apresentando imagens de supostos

realizados.

2 - A empresa A.R.M. emitiu recibos referentes a

prestados, no JORNAL IMPACTO e A VERDADEDOS FATOS, NO VALOR

DE 25.000,00 REAIS DATADO EM 03 DE SETEMBRO DE 2015, E R$ 6.000,00

DATADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2015, respectivamente. Reitera-se, novamente,

os reclames do art. 63, da Lei 4320/64.

3 - SORRISO VISUAL emitiu 4 recibos

totalizando o valor de R$ 19.153,00, sendo o recibo no valor de R$ 1.904,00 (f. 1304)

IGUAL AO RECIBO EMITIDO PARAO EMPENHO4489/2014 (fI. 1268).

4 - Os recibos da empresa SORRISO

VISUAL foram datados de 15 de agosto de 2014 e 11de agosto de 2014.

5 - A empresa DUG SUNMED apresentou e-mail

referente aos de de rua.

6 - SORRISO emitiu nota fiscal nO 3469

juntamente com o cronograma dos prestados.

7 - A empresa FATOS E PUBLICIDADE EMITIU nota

fiscal nO092 referente aos prestados.

EMPENHO6352/2014 - DATA01/10/2014
EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

6352/2014 39.933,00 199 LHAN PUBLICIDADES 39.933,00
01/10/2014

RECIBO A.R.M PUBLICIDADE 4.500,00

RECIBO A.R.M PUBLICIDADE 6.000,00
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1 - A empresa LHAN apresentou nota fiscal nO199 no

valor total do empenho,juntando apenas imagensde prestados, SEM

NOTAS FISCAIS DAS REFERIDASEMPRESAS(Vide art. 63, da Lei 4320/64).

2 - A empresa A. R. M. PUBLICIDADES apresentou

recibos no valor total de R$ 20.500,00, referente a prestados pelo JORNAL

IMPACTO e A VERDADEDOS FATOS, datados de 03 de outubro de 2015 e 05 de

outubro de 2015. Assim, obviamente para comprovar o processo de

despesa.

EMPENHO 6904/2014 - DATA 03/11/2014
EMPENHO VALOR NF EMPRESA VALOR NOTA

6904/2014 20.900,00 200 LHAN PUBLICIDADE 20.900,00

1. A empresa LHAN PUBLICIDADE apresentou nota

fiscal nO200 no valor total do empenho,bem comoapresentou de supostos

prestados. SEM NENHUMA NOTA FISCAL DAS REFERIDAS

EMPRESAS.

ADEMAIS, IMPORTANTE MENCIONAR QUE

DURANTE O ANO DE 2014 a empresa A. R. MARTINS

CNPJ: 04.506.906/0001-77, de propriedade do senhor ADILSON ROBERTO

MARTINS detentora dos diretos do JORNAL IMPACTO e A VERDADEDOS FATOS

emitiu recibos em valor total de R$: 80,500,00 (OITENTA MIL. E

QUINHENTOS REAIS) referentes a servicos supostamente prestados,

A de Consulta nO12/2013 -TP do Tribunal de

Constas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT estabelece que em regra, o documento
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fiscal apto a suportar a regular da despesa a nota fiscal

- NF-e, havendo possibilidade de por cupomfiscal ou nota fiscal D.

Desse modo, sempre que a empresa realizasse um

que utilizasse recurso de terceiro deveria apresentar, da os

respectivos comprovantes de pagamentos de despesas.

Ocorre que foram apresentadas notas fiscais

comprovando a totalidade dos valores gastos, como restou perfeitamente demostrado

acima.

Com aos documentos antes citados, recibos, cujas

datas posteriores data do empenho ou da nota de empenho, deve se salientar que

a Lei 4320/64 exige que o pagamento somente ser feito regular

da despesa e, para tanto, necessidade de se aferir a efetiva

do Ora, como podem os dizer que verificaram a efetiva

do que sequer ocorreu???

dos documentos apresentados pelo que

os cumpriram o contrato, que existe, nos processos de pagamento da

Lham, nenhum documento que atenda referidos na nona do

contrato.

e

Nona - O o de

Mauro Odinei Solam. pela

dos ficando a encargo deste:

A - a e a escolha das a

serem veiculadas, a dos de

supervisionamento e definindo as

e colocando os elementos e

envolvidas com a
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B - a mensal do termo de recebimento dos

Verifica-se, pois, que os gestores Prefeito

Municipal Valdenir e o de Mauro, deixaram de observar

apenas o contrato firmado, mas o disposto no art. 67, S da Lei 8.666/93.

se trata de faculdade colocada a dos gestores, mas de legal

que se reclama para que se possa fiscalizar a adequada do dinheiro

Os gestores deveriam ter feito registrando os

trabalhos realizados pela empresa contratada. o Teu o entendimento no

sentido de ser a do registro aqui referido:

"Oregistro da na forma prescrita em lei

ato elemento essencial que autoriza as

subsequentes e informa os procedimentos de

e pagamento dos controle

fundamental que a exerce sobre o

contratado.. (..) esse registro essencial

da despesa, para do direito do

credor, conforme o art. 63,5 2~ III, da Lei

4.320/64(.)" n. o 226/2009, ReI. Min.

Walton Alencar Rodrigues).

De mais a mais, se verifica nos processos de

despesa, durante o ano de 2014, a da regularidade fiscal da contratada.

Destarte, o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93 reclama do contratado a de

manter, durante a do contrato, as apresentadas quando da

qualif i
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De tal forma, toda vez que um pagamento feito, deve o

contratado apresentar a prova de regularidade fiscal, o que foi observado pela

Lham e seu Adilson, nem exigido pelos administradores como

fiscal do contrato (Mauro) e ordenador de despesas (Valdenir). Nesse sentido o STJ:

"(..) A de regularidade fiscal deve permanecer

durante toda a do contrato, a teor do art. 55,

XIII, da Lei 8.666/93 que ser do

contratado de manter, durante toda a do

contrato, em compatibilidade com as por ele

assumidas, todas as de e

exigidas na (..) se verifica

nenhuma ilegalidade no ato impugnado,por ser a

de que a contratada apresente

de regularidade fiscal (...) (RMS

24953/CE, T ReI. Min. Castro Melro., J. 4.03.2008,

Dje de 17de de 2008).

Como salientado alhures, o fiscal do contrato, o gestor e

a empresa, bem como seu deixaram de cumprir contratual,

legal e constitucional, na medida em que a empresa

apresentou e os dois primeiros exigiram comprovantes de regularidade fiscal com

a fazenda (FGTS, INSS, antes de efetuar os pagamentos em favor da

empresa

Corroborando as ilegalidades acima descritas e o

dolo dos que adotaram e propositalmente as condutas de deixar de

fiscalizar adequadamente os pagamentos que eram feitos Lham Publicidade

LTDA., o depoimento de Valdecir Barboza:
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"Queo depoente afirma que exerce a de assessor

de social da Prefeitura de Nova

desde o ano de 2013 sendo que a Prefeitura de Nova

contratou a empresa Lham Publicidade de

propriedade de Adilson Roberto Martins para

de de publicidade institucional Que, de fato, era

o depoente que realizava o da empresa LHAM

Publicidade,sendo que Adilson Roberto Martins recebia

os valores e fazia na conta do

depoente em dos realizados. (fls.

1569/1570). "

Ir - DO DIREITO:

A norma que a dos atos aos

constitucionais entre os atos de improbidade, encontra-se insculpida no

artigo 37 da Federal, vejamos:

''Art. 37 - A direta e indireta de

qualquer dos Poderes da Unido,dos Estados, do Distrito

Federal e dos aos de

legalidade, impessoalidade, moralidade, e

e, ao seguinte:

(..)

- Os atos de improbidade administrativa

a dos direitos a perda da

a indisponibilidadedos bens e o ressarcimento ao

na forma e previstas em lei; sem

da penal
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Regulamentando tais dispositivos constitucionais, temos a

Lei Federal 8.429/92, que, dentre outras estabelece as contra

a probidade administrativa e relaciona as respectivas a serem aplicadas

quando de sua por qualquer agente que delas se beneficie. Inclusive em

seu artigo 40 acha-se renovada a ordem constitucional retro:

"Art. - Os agentes de qualquer ou

hierarquia sito obrigados a velarpela estrita

dos de legalidade, impessoalidade, moralidade

e publicidade no trato dos assuntos que lhe afetos"

Para os fins desta lei, considera-se agente todo

aquele que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem por

ou qualquer outro mandato, cargo, emprego ou

em qualquer entidade ou mesmo privada (artigo 20
).

Nesse conceito encontram-se inseridos os Mauro e

Valdenir, os quais, por serem agentes - Prefeito e Municipal de

- pelos atos de improbidade em comento, figuram no polo

passivo da presente em da contida no caput do artigo

10, in verbis:

''Art. Os atos de improbidade praticados por qualquer

agente servidor ou contra a

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes

da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos

de de empresa incorporada ao

ou de entidade para cuja ou

custeio o haja concorrido ou concorra com mais de
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50% (cinquenta por cento) do ou da receita

anual,sereia punidos na forma desta Lei"

O art. da Lei 8429/92 estende ao terceiro que

concorrer ou se beneficiar da as previstas no referido diploma:

"As desta Lei no que couber,

aquele que, mesmo sendo agente induza ou

concorrapara a do ato de improbidade ou dele se

beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. "

Nesta categoria, pois, verificamos a da

dos co Lham Publicidade e Adilson no polo passivo da demanda.

A Lei 8.429/92 conhece tipos de atos

atos que importam em enriquecimento (artigo atos que causam ao

(artigo 10); e atos que atentam contra os da

(artigo 11).

A segunda classe de atos de improbidade, na

conformidade da legal, a dos que causam ao compreendendo

as seguintes (artigo 10 da Lei 8.429/92):

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que

causa ao qualquer ou dolosa ou

culposa, que enseje perda patrimonial desvio,

malbarotamento ou dos bens

ou /raveres dos entidades referidos no artigo J o

desta Lei e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a

ao particular, de pessoa ou

de bens, rendas, verbas ou valores integrantes
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do acervo patrimonial das entidades mencionadas no

artigo r desta Lei;'

II - permitir ou concorrer para que pessoa ou

privada utilize bens, rendas, verbas ou valores

integrantes do acervo patrimonial das entidades

mencionadasno artigo r desta lei: sem a das

formalidades legais ou regulamentares

'TII - doar pessoa ou bem como ao ente

despersonalizado, ainda que de fins educativos ou

assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do

de qualquer das entidades mencionadas no

artigo 10 desta Lei: sem das formalidades

legais e regulamentares

'TV - permitir ou facilitar a permuta ou

de bem integrante do de qualquer das

entidades referidas no artigo r desta Lei, ou ainda a

de por parte delas, por inferior

ao de mercado:

"V - permitir ou facilitar a permuta ou

de bem ou por superior ao de mercado:

VI - realizar financeira sem das

normas legais e regulamentares ou aceitar garantia

insuficiente ou
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VII - conceder administrativo ou fiscal sem a

das formalidades legais ou regulamentares

VIII - frustrar a licitude de processo ou

indevidamente-,

IX - ordenar ou permitir a de despesas

autorizadas em lei ou regulamento-'

X - agir negligentemente na de tributo ou

renda, bem como no que diz respeito do

XI - liberar verba sem a estrita das

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a

sua aplicadoirregular,'

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro

se ilicitamente-,

XIII - permitir que se utilize, em obra ou

particular, equipamentos ou material

de qualquer natureza, de propriedade ou de

qualquer das entidades mencionadas no artigo desta

Lei, bem como o trabalho de servidor



DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promotoria de da Comarca de Nova

empregados ou terceiros contratados por essas

entidades:"

O artigo 10 retrocitado envolve 13 (treze) diferentes

de atos de improbidade que importam ao rol taxativo ou

exaustivo, o que fica claro pela no caput, do notadamente para

enunciar a de incisos exemplificativos do enunciado.

reconhecer que os atos dos

encontram nas do artigo lO, caput e incisos VI, IX, X, XI e XII,

da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), posto que causaram

ao municipal, ordenaram, autorizaram e receberam valores sem

das formalidades legais ou regulamentares dos

pagamentos (despesa de valores conforme melhor especificado nos

fatos descritos acima.

A improbidade administrativa contempla os atos

que atentam contra os da violando os deveres de

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade as e notadamente os

seguintes (artigo 11da Lei 8.429/92):

''Art. 1.1. Constitui ato de improbidade administrativa que

atenta contra os da

qualquer ou que viole os deveres de

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade

e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou

regulamento ou diverso daquele previsto na regra de
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II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato

de

III - revelar fato ou de que tem em

das e que deva permanecer em

segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V- frustrar a licitude de concurso

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de

terceiro, antes da respectiva oficia/, teor de

medida ou capaz de afetar o de

mercadoria, bem ou 1/

o artigo 11 retrocitado envolve 07 (sete) diferentes

de atos de improbidade que atentam contra os da

violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade

O rol taxativo ou exaustivo, o que fica claro pela no

caput, do notadamente para enunciar a de incisos exemplificativos do

enunciado.

Pois bem, com base nos eventos narrados, tem-se que os

VALDENIR, MAURO, ADILSON e LHAM PUBLICIDADE realizaram

comportamentos atentando, assim, contra os da

violando os deveres de honestidade, moralidade, legalidade, imparcialidade e
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lealdade as ferindo, por conseguinte, as contidas nos artigos

10. VI, IX, X. XI e, art 11. da Lei 8.429/92.

In - DAS AOS

Como os atos dos VALDENIR, MAURO, ADILSON e

LHAM PUBLICIDADE causaram ao aplicam-se as do artigo 10

c/c artigo 12, inciso Ir, ambos da Lei 8.429/92:

ressarcimento integral do dano (valor desatualizado: R$ 323,742.00

(trezentos e vinte e mil, setecentos e quarenta e dois reais);

perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao se concorrer

esta

perda da dos direitos de cinco a oito anos;

pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano;

de contratar com o Poder ou receber ou incentivos

fiscais ou direta ou indiretamente, ainda que por de

pessoa da qual seja pelo prazo de cinco anos.

Os atos de improbidade administrativa praticados pelos

VALDENIR, MAURO, ADILSON e LHAM PUBLICIDADE atentaram

contra a moralidade e demais da e acarretam as do

artigo 11 c/c artigo 12, inciso IrI, ambos da Lei 8.429/92:

ressarcimento integral do dano;

perda da dos direitos de a cinco anos;

pagamento de multa civil de cem vezes o valor da percebida

pelo agente;
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de contratar com o Poder ou receber ou incentivos

fiscais ou direta ou indiretamente, ainda que por de

pessoa da qual seja pelo prazo de anos.

IV - DA

Cumpre referir, quanto ao prazo para ajuizamento das

destinadas a levar a efeito as previstas na lei 8.429/92. Segundo esta,

as mencionadas podem ser propostas cinco anos o do

de mandato, cargo em ou de (artigo 23, inciso I).

Nos casos de de cargo efetivo ou emprego,

devem as ser propostas dentro do prazo prescricional previsto na lei

para faltas disciplinares com a bem do (artigo 23,

inciso Ir).

A Lei complementar n.o 04/90, em seu art. 169, I

que o prazo prescricional de cinco anos quanto punidas com

Assim, percebe-se que a presente se encontra atingida pelo instituto da

posto que o fato se deu em 2014.

V - DO DANO MORAL DIFUSO

dos decorrentes de atos lesivos ao

que qualificamos de danos materiais, que as condutas desenvolvidas

pelos flagrantemente aos constitucionais vigentes,

causaram dano a todos os coletividade esta que vem se sentindo ultrajada

pela escandalosa dos recursos durante todo o dos

cargos de Prefeito e Municipal de dos

Valdenir e Mauro.
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Isso por que, como salientado pelos denunciantes

(vereadores), os quais representantes da sociedade de Nova eleitos para

fiscalizar a do Sr. Prefeito, o que a atual gasta em um com

publicidade, os prefeitos anteriores gastavamem umano!

aqui tecer maiores sobre a

lesividade da conduta de quem dinheiro com propagandas sem

serventia alguma, desrespeitando os contribuintes, que aguardam

procedimentos de e medicamentos que poderiam ser providenciados com os

valores pagosde forma inadequadapelos

Como bem ressaltou Flores Lenz, ainda que a pessoa

como figura abstrata, esteja sujeita ao padecimento e

como o homem, em de sentimentos de perda, dor, privativos dos

humanos,mas pode e deve ter preservados outros valores "espirituais" que dizem com

o seu bomnomee sua respeitabilidade, essenciaisao mundodas

O dano moral trata-se de uma do

abstrato ou imaterial de que consiste num bem social: a

liberdade, a honra, a dignidade pessoal,a boa fama, a o

etc. (J, Felippe ).

de possuir bens patrimoniais, que as

pessoas possuem bens extrapatrimoniais como a credibilidade,

do consumidor etc., todos ligados sua honra subjetiva,

como negar que mesmo as pessoas

possuemum conceito social baseado em valores estabelecidos pela sociedade,

comopor exemplo, a respeitabilidade, a a a honra, e mesmoa

afetividade queas pessoas em a elas,

Assim, a possibilidade que nos resta para deixar

passar sem o dano moral pessoa considerar os valores
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desembolsados pelos causadores do dano como mas como pena civil

(Augusto Roveri).

o ente tem imagem a preservar, sob pena de

da sociedade nos deslizes. O constituinte considerou tanto o aspecto

moral, que chegou ao ponto de erigir a moralidade a constitucional

da (art. 37, caput, Federal).

Evidentemente, o ferimento moralidade pode

desencadear dano moral e a obrigatoriedade da ao Estado, quer seja por

ou dos governantes como por outras pessoas e

que tais comportamentos de administradores e

abalam a imagem e a credibilidade do ente e toda a

sociedade, incutindo no povo e nos servidores a falsa ideia de que tudo

com o dinheiro e bens pouco importando a lei ou a moral,

disseminando um sentimento de do e de falcatruas,

ilegalidades, irregularidades e imoralidades.

O contribuinte certamente menos interesse em

quitar regularmente os impostos, sob o argumento de que o dinheiro mal gasto,

provavelmente o que explica a enorme sendo que o contribuinte

cansado de pagar tantos tributos sem constatar resultados na

Uma empresa se instalar naquele ou

Estado em virtude da fama do poder disseminada pelos comportamentos

irregulares dos seus governantes, preferindo outra localidade em que o conceito da

seja negativo. que atos de afetam o ente

(Foleto Santin ).

O legitimado pela da

para empreender qualquer civil protetiva do

,,
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e social. apenas do ou fazenda O dano moral pode afetar

materialmente o mas pode lesionar a imagem de ente

O Estado se faz presente das pessoas

que em seu nome manifestam determinada vontade, e por isso que essa

volitiva acaba por ser imputada ao Estado. como se

reconhecer a dos danos morais, onde contido o conceito de

menosprezo, desvalia, do status de hombridade e seriedade causados aos

entes por atos de terceiros como os eis que todo ente

inicialmente goza da de moralidade.

Assim sendo, de ser aplicado o disposto no art. da

Lei n.o 8.429/92 no que tange aos danos morais causados pelos Requeridos.

neste momento, apurar a de enriquecimento

descartando a possibilidade que isso tenha realmente ocorrido.

VI - DA TUTELA DE

Conforme se verifica da leitura da narrativa inicial, os

dois gestores e um que, por meio de sua empresa,

contratou com o poder de Nova

Os documentos juntados aos autos, fornecidos pelo

de Nova fiel dos processos de pagamento em favor da

empresa a prova da probabilidade do direito alegado, ensejando o direito

(tutela cautelar) de bens dos ou seja, indisponibilidade

de bens do pessoal dos o valor limite de R$ 670.000,00

(seiscentos e setenta mil reais), total obtido a partir da de pouco mais

que duas vezes o valor do dano sem e juros de mora, garantindo-

se, assim, a dos sofridos pelo ente mantendo-se a

ordem a da final de e sua
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a justificar o pedido de tutela cautelar de

o risco de que o resultado do processo seja se, uma vez

cientes do presente oS venham a desfazer-se de seuS bens

patrimoniais, alienando-os a terceiros, transferindo-os, dilapidando-os, ocultando-os

junto a terceiros etc, (eis o periculum in mora gritante), tornando ineficaz a

jurisdicional, de modo a frustrar o objetivo mor da presente empreitada processual.

Na esteira do da simetria, a do

Estado de Mato Grosso taxativa ao repetir a cautela patrimonial, originalmente

prevista no texto da Carta Magna, vejamos:

"Art. 129 - A direta ou indireta,

de qualquer dos Poderes do Estado, aos

da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e, ao seguinte:

5 - Os atos de improbidade administrativa

na dos direitos na perda da

na indisponibilidadedos bens e no ressarcimento

do na forma e previstas em lei, sem

da penal

Pode e deve o Juiz utilizar-se do poder geral de cautela,

assegurando-se a efetividade do procedimento que se busca obter, pois o fumus boni

juris um de resultado no processo principal, nem uma

do julgamento, mas simplesmente, um de probabilidade, perspectiva

essa que basta para justificar o asseguramento do direito.

O interesse que justifica o pedido cautelar consiste no

estado de perigo no qual se encontra o pedido principal, a possibilidade ou a certeza de

que a normal do direito chegaria tarde. Portanto, "o perigo na demora" -
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periculum in mora - que apresenta a nota das medidas cautelares,

prescindindo de uma profunda no primeiro pressuposto, ou seja, admitindo

apenas a probabilidade da do direito acautelado, bastando, pois, a

do bom direito" - fumus bonijuris.

Se certo que a liminar deve ser prodigalizada pelo

para entravar a atividade normal, deve ser negada quando

se verifiquem os seus pressupostos legais, para se tornar o pronunciamento

final, a favor do autor (Neto Zucheratto).

A Suprema Corte Estadual tem avalizado a possibilidade

de liminar de bens em civis desta natureza, vejamos:

CIVIL IMPROBIDADE

ADMINISTRA TIVA - VEREADORES - LIMINAR -

AFASTAMENTO DOS CARGOS, INDISPONIBILIDADE

DE BENS E QUEBRA DOS SIGILOS E

FISCAL - LEGALIDADE- AGRAVO DE INSTRUMENTO

IMPROVIDO a.o amara - Recurso de Agravo de

Instrumento n. o 11.201- 1w/na - Relator Desembargador

OrlandoAlmeida Perri) (g. n.)

Restam caracterizados os pressupostos para o

acolhimento do pedido da tutela cautelar de impondo-se que seja

decretada a indisponibilidade de bens do pessoal dos o valor

limite de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais).

Assim, uma vez deferida a tutela cautelar de

para assegurar o seu efetivo cumprimento, requer a Vossa

a) Que esse r. oficie primeiramente aos

de Registro de de Nova Sorriso, Sinop e para que informem

acerca da de bens em nome dos bem como, analisados os
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bens encontrados, se mande averbar nas dos bens suficientes a

de indisponibilidade aqui tratada, inclusive para a de terceiros do

ajuizamento da presente para todos os bens localizados;

b) Que esse r. oficie ao DETRAN-MT, prolatando

ordem de de quaisquer de pertencentes aos

c) Que esse r. intime os acerca dos termos da

ordem liminar, ordenando-lhe expressamente que se abstenha da de quaisquer

atos que impliquem em parcial de seu pessoal;

d) Que esse r. oficie Secretaria da Receita

Federal requisitando o envio de integral da de bens apresentada

pelos nos 05 (cinco) anos para efeitos de Imposto de Renda, bem como a

de (DOI), a fim de se obter um quadro completo da

patrimonial dos de facilitar o conhecimento da de

outros bens existentes fora desta Comarca, que porventura forem de sua

propriedade, a respeito dos quais se pede que sejam gravados com

indisponibilidade;

VII - DOS PEDIDOS

Frente ao exposto requer o do Estado

de Mato Grosso, por sua agente

a) Seja a presente recebida, autuada e processada

na forma e no rito preconizado no artigo 17 da Lei 8.429/92, juntando para tanto os

documentos que acompanham essa inicial;

b) Determinar a dos VALDENIR

DOS SANTOS, MAURO ODINEI SOLIANI, ADILSON ROBERTO MARTINS e

LHAM PUBLICIDADE LTDA para oferecerem por escrito, instruindo-a,

se assim lhes aprouver, com documentos e dentro do prazo de quinze

dias;

., '
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c) Recebida ou a dos seja

RECEBIDA a presente inicial e citados os pessoalmente, no local inicialmente

indicado, para, querendo, responderem aos termos da presente no prazo legal,

sob pena de dos legais da revelia, o que desde

requer, produzindo as provas que porventura acompanhando-a final

julgamento;

d) Sejam os pedidos julgados procedentes em todos os

seus aspectos para condenar os DOS SANTOS, MAURO ODINEI

SOLIANI, ADILSON ROBERTO MARTINS e LHAM PUBLICIDADE LTDA nas

civis relacionadas no artigo 12, incisos II e III, pela das

descritas nos artigos 10, VI, IX, X, XI , XII e 11,caput, ambos da Lei 8.429/92,

bem como, solidariamente, ao pagamento de um valor pelo dano moral difuso que

pode ser fixado em valor menor que 10 vezes o valor do dano material apurado;

e) Sejam os condenados, ao pagamento das

custas e emolumentos processuais, como anus da

f) A do de Nova para,

querendo, integrar a lide, nos termos do artigo 17 S da Lei 8.429/92, devendo

ser observado que essa preceder a dos

Protesta-se, finalmente, pela da prova

documental, pericial e testemunhal, bem como pela tomada de depoimento pessoal dos

Desde junta-se aos autos o IC 33/2014 - que foi desmembrado com ao

ano de 2014 e recebeu o simp n.o 000750-070/2017.

Em ao art. 334, do de Processo Civil,

informa-se a impossibilidade de de no caso dos autos.

Para efeitos fiscais a presente causa o valor de R$

3.0000.237,42 duzentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).
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DOCUMENTO ANEXO: Documentos do Civil nO33/2014/PJNU.

Nova 02 de maio de 2018.

Rol de testemunhas:

a) Claudir Rizzo.

b) Valdecir Barboza.

, '


