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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JlJlZ(A) DE
IlIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/SP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PAULO. por intermédio do 70' Promotor de Justiça da Capital, designado

para assumir as funções do 7° Promotor de Justiça do Patrimônio Público e

Social da Capital, com fundamento no artigo 37 e artigo 129. inciso IlJ.

ambos da Constilzdção Federal: artigos I n, inciso IV. 5° e 21. todos da Lei n. o

7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública): artigo 25, IV. alinca "a". da Lei n."

8.625/93 (Lei Olgánica Nacional do Ministério Pliblieo): artigo I IH. incisa

VI/l, da Lei Complementar n. o 734/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público

do Estado de São Paulo) e Lei 11." 8.429/92 (Lei de llI1pl'Obidade

Administrativa). e com base nos dados probatórios coligidos nos autos do

Inquérito Civil nO 14.0695,01l00754/20I4-7. bem eomo pelos motivos de

fato e de direito a seguir expostos, vem, respeitosamente, propor ACÃO

CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMI'ROBIDAOE

ADMINISTRATIVA e de RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO

em face de:
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• SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, brasileiro, filho de Maria

Celina Costa Passos, nascido em 30/03/197\, CPF n' 807.193.419-49,

residente na Alameda Rio Claro, nO 137, apto.8], Bela Vista, São

Paulo/SI', CEP 01332-0] O, com endereço comercial na Rua Sampaio

Viana, n° 253, 9° andar, bairro do Paraíso, São Paulo/SI' CEP 04004-902;

• SÉRGIO CORRÊA BRASIL, brasileiro, filho de Emma Mori Corrêa

Brasi], nascido em 05/09/1951, CPF nO856.836.208-72. residente 113 Praça

Renato Checchia, .11' ] 75, Jardim Guedala, São Paulo/SP. CEP 05610-070;

• JORGE JOSÉ FAGALl, brasileiro, filho de Aparecida Salim Fagali,

nascido em ]7/04/1947, CPF n° 212.279.268-04, residente na Rua Santa

Lúcia, n° 07, bairro da Fazendinha, Carapicuiba/SP, CEP 06355-450;

• NELSON DE CARVALHO SCAGLlONE, brasileiro, filho de Idalin" de

Carvalho Scaglione, nascido em 25/05/1949, CPF n' 521.342.108-34,

residente na Rua Vanderlei, n° 126], apto.17], Perdizes, São Paulo/SP,

CEP 05011-001;

• MGE - MANUTENÇÃO DE MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS

LTDA., atual MGE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

FERROVIÃRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado. CNP.I nO

67.] 51.258/000 1-60, na pessoa de seu representante legal, situada na Rua
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Gerorg Rexroth, 609, Vila Padre Anchieta, Bloco D, Diadema/SI', CEI'

09951-270;

• COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ,

sociedade de economia mista, CNPJ n' 62.070.362/0001-06, na pessoa de

seu representante legal, situada na Rua Augusta, 1626, São l'aulo/SI', CEP

01304-001, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

\. DOS FATOS

Segundo se apurou no incluso Inquérito Civil na

14.0695.0000754/2014-7 (DOC 1), em trãmite na Promotoria de Justiça do

Patrimônio Público e Social da Capital/SP, todos os demandados foram

empregados da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SA-O PAULO-

METRÔ e lá ocuparam cargos de gerência.

SÉRGIO HENRIQUE PASSOS A VELLEDA ocupou o

cargo de Gerente Juridico de 10/07/2002 a 09/03/2007 (DOC 2).

SÉRGIO CORRÊA BRASIL ocupou o cargo de Gerente

de Contratações e Compras de 18108/1994 a 13/08/2008.

JORGE JOSÉ FAGALI ocupou o cargo de Gerente de

Custos e Controle de 28/09/1988 a 08/01/2007.
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NELSON DE CARVALHO SCAGLlONE ocupou O cargo

de Gerente de Manutenção de 30/03/1983 a 01/04/2007.

No mês de setembro de 2004, NELSON DE CARVALHO

SCAGLIONE firmou justificativa técnica para a contratação de serviços de

engenharia para reparo em motores de tração e grupos motor ~ gerador,

utilizados nos metrocarros das Linhas l-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha (DOC

3).

O valor foi orçado em R$ 5.573,068,84 (DOC 4) sem que

tivesse sido realizada p~évia e ampla pesquisa de mercado. Foi baseado

apenas em estudo comparativo de preços unitários de contratos anteriores,

sem que nenhuma outra empresa atuante no mercado tivesse sido consultada

(DOC 05).

Por solicitação expressa de SÉRGIO CORRÊA BRASIL

(DOe 6) os quatro demandados foram designados e compuseram a Comissão

de Licitação e Julgamento - CioS (DOC 7).

Em 07/12/2004 o METRÔ publicou Aviso de Licitação

referente à Concorrência nO63694212, do tipo menor preço, cujo objeto era a

execução de serviços de engenharia para reparo em motores de traçào e

grupos motor - gerador, utilizados nos metrocarros das Linhas l-Azul, 2-

Verde e 3-Vermelha (DOC 8).
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A publicação do Aviso de Licitação foi antecedida de

manifestação favorável dos Secretários de Estado da Fazenda e da Economia

e Planejamento, datada de 02/12/20 I4, com autorização prévia para a

realização de despesas até o limite de R$ 5.573.068,84. (DOe 9).

As empresas MGE - EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS

FERROVIARIOS LTDA., GRUPOS GERADORES E SOLUÇÕES EM

ENERGIA - STEMAC, ALSTOM BRASIL LTDA. e AERO MlTSUBA

SERViÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA demonstraram inicial interesse na

participação do certame e retiraram cópias do edital (DOe 10).

De todas as interessadas~ somente a lHGE

EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS FERROVIARIOS LTDA. efetuou visita

técnica (DOe I I), habilitou-se e apresentou propostas (DOe 12), as quais

foram entregues e recebidas em sessão pública no dia 17-01-2005 (DOe 13).

Em 04-02-2005 os demandados, na qualidade de membros

da Comissão de Licitação e Julgamento, concluíram pela habilitação da MGE

_ EQUIPAMENTOS E SE VIÇOS FERROVIARIOS LTDA. (DOe 14).

Em documento datado de 17/01/2005, a MGE -

EQUIPAMENTOS E SEVJÇOS. FERROVIARIOS LTDA. endereçou

proposta comercial ao METRÔ na qual fez constar, para a execução do
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objeto tratado na Concorrência n° 63694212, o valor de R$ 6.238.566.00

(DOC 15), portanto, acima daquele orçado pela contratante.

Na Sessão Pública realizada no dia 25-02-2005, a proposta

comercial apresentada pela MGE ~ EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS

FERROVviRIOS LTDA. foi classificada. mesmo acima do orçamento, tendo

oMETRÔ, no mesmo ato, solicitado desconto à proponente (DOC 16).

No mesmo dia 25-02-2005 o Diretor da MGE -

EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA. cncaminhou

mensagem ao METRÔ, por intermédio da qual concordava em conceder

desconto de R$ 138.566,00, passando o preço final da proposta a ser de R$

6.100.000,00 (DOC 17 e DOC 18), ressalte-se. ainda assim. acima do valor

orçado pela contratante.

Em 04-03-2005, os demandados decidiram aprovar e

selecionar a proposta da empresa MGE - EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS

FERROVIÁRIOS LTDA., mesmo cientes de que o valor por ela aprcsentado

era superior ao orçado pelo METRÔ (DOC 19).

Assim é que, em 22-03-2005, a COMPANHIA DO

METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ tirmou o Contrato nO

6360421201 com a MGE EQUIPAMENTOS E SEVICOS

FERROVIÁRIOS LTDA., no valor de R$ 6.JOO.000,OO (DOC 20). a
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execução de serVJços de engenharia para reparo em motores de tração e

grupos motor - gerador utilizados, nos metrocarros das Linhas l-Az.ul, 2-

Verde e 3-Vermelha, pelo prazo de trinta meses contados a partir da data da

assinatura.

Feito esse relato fático, mister agora pontuar as

irregularidades cometidas pelos demandados, ao arrepio da legislação vigente,

e que atentaram contra os Princípios da Administração e causaram manifesto

prejuízo ao erário.

Na denominada "TERCEIRA PARTE - CONDIÇÕES

GERAIS", mais especificamente na alinea "F. PREÇOS", subi tem "f. I",

assim constou no edital (DOC 2 I):

"Os preços deverão ser colados obrigatoriamente em Real

(R$). na condição de preço à vista, conforme Decreto Estadual 32.1/7/90.

alterado pelo Decreto Estadual 43.9/4/99 tendo como referénc;n Cf data base

estabelecida nas Condições Espec{ficas. l'

A ."SEGUNDA PARTE - CONDiÇÕES ESPECiFICAS"

do edital estabeleceu, no subitem "1.8", o seguinte (DOC 22):

"O valor do orçamento estimado pela COMPANHIA DO

METRÔ para esta licitação é de R$ 5.753.068.84 (Cinco milhões. setecentos

e cinqüenta e três mil, sessenta e oif() reais e oitenta e quatro centavos).

referente ao primeiro dia do mês da publicação do Aviso do Edital no Dió60

.MPSP ';',risténo PI:obIicG
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Oficial do Estado de São Paulo - DOE, con/órme a Planilha de Orçamento

Estimado integrante deste Edital. "

E o subitem 1,8,1, previu que a data base dos preços seria

o dia 01 do mês de entrega das propostas,

Na denominada "QUARTA PARTE - MINUTA DO

CONTRATO N° 6369421201", mais precisamente no item "8, I", relativo ao

"REAJUSTE", constou que os preços do contrato "poderao ler SCltS valores

reajustados por índice de preços ou por índice que rl!.flUa {f var;oçàó dos

custos dos insumos utilizados, li partir de 1 (UI1I) tino da {[ala-base dos

mesmos, em con/orniidade com a legislação que -di.\põe sobrc () P/ono Rcol e

o Sistema Monetário Nacional. "(destacamos) (DOC 23).

Consoante fora aCima relatado, o valor do serviço foi

orçado pelo METRÔ em R$ 5.573.068,84, sem que tivesse sido realizada

prévia e ampla pesquisa de mercado, baseado apenas em estudo comparativo

de preços unitários de contratos anteriores, sem que nenhuma empresa atuante

no mercado tivesse sido consultada.

Nada obstante, a MGE - EQUIPAMENTOS E SE VIÇOS

FERROVIÁRIOS LTDA. apresentou proposta comercial de valor de H$

6.238.566,00, portanto, R$ 665.497,16 acima do valor orçado.
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E certo que a MGE - EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS

FERROVIÁRIOS LTDA. concedeu desconto o METRÔ e reduziu a

proposta inicial para R$ 6.100.000,00, valor este que efetivamente constou no

contrato. No entanto, ainda assim, R$ 526.931,15 acima do montante orçado.

Os demandados, consoante adiante será demonstrado, ao

arrepIO da Constituição Federal e da legislação vigente, concordaram e

aprovaram a proposta em valor superior ao orçado, classificando-a.

o valor orçado não poderia tcr sido reajustado nem no

momento nem da forma que o foi. Isso porque constou na minuta contratual

(parte integrante do edital) que somente poderia ser reajustado por indice de

preços ou por índice que refletisse a variação dos custos dos insumos

utilizados, a partir de 1 (um) ano da data-base. E há cláusula expressa no

edital no sentido de que a data base dos preços é o dia OI do mês de

entrega das propostas.

Ora, se a proposta comercial da MGE

EQUIPAMENTOS E SEV/ÇOS FERROVIÁRIOS LTDA foi entregue em

17/01/2005, somente após o decurso de um ano desta data-base seria possivel

se falar em reaj uste.

No entanto," na Sessão Pública realizada no dia 25-02-

2005, a proposta comercial apresentada pela MGE - EQUIPAMENTOS E

9
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SEVIÇOS FERROvüíRIOS LTDA. foi classificada pelos demandados sem

alteração ,do instrumento convocatório e sem a reabertura de prazo para

eventual recebimento de novas propostas.

Não bastasse, em mais ilegalidades Incorreram os

demandados, na qualidade de gerentes e integrantes da Comissão de Licitação

e Julgamento do METRÔ.

A: correção do valor originariamente orçado também

afrontou os subitens 8.1 e 8.2 da minuta do contrato (parte integrante do

edital), as quais estabeleceram reajuste em conformidade com a legislação

que dispõe sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, com fórmula

baseada no IPC-FIPE.

Ao contrário do que fora previsto no instrumento

convocatório e seus anexos, o METRÔ tentou legitimar a proposta da A1GE-

EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA. justillcando que

o reajuste foi efetuado com base no "índice relativo à coluna 40 - indústria

de tran.~formação de material elétrico - molores e geradores do FG V. que

reflete a variação 110.5 preços de (:ohre e aço. principais insumos de materiais

utilizados na execução dos serviços" (DOe 24).

Como se lê, o indice defendido pelo METRÔ, li.uto dos

atos comissivos diretos praticados pelos demandados para que fosse adotado,
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não foi o eleito para constar - como de fato constou - no instrumento

convocatório.

As ilegalidades, de tão flagrantes, fizeram com que o E.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no bojo do procedimento TC n'

O 12684/026/05, julgasse irregulares a Concorrência n' 63604212, o Contrato

n' 6360421201 e, pelo princípio da assessoriedade, o termo aditivo de

prorrogação contratual e de reajuste de preço (DOC 25).

Por força da decisão do E. Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PA ULO-

METRÔ instaurou Comissão de Sindicância (AP 063/2013), a qual concluiu

pela anulação da Concorrência n' 63604212, do Contrato n' 636042120 I e

dos termos aditivos. Eximiu, no entanto, seus funcionúrios de quaisquer

responsabilidades.

Diante dessa conclusão, a diretoria da companhia decidiu

anular - como de fato anulou - o procedimento licitatório e os conscquentes

ajustes. Determinou que fosse autorizada a reclassificação contábil dos

pagamentos efetuados à contratada, como indenização, tendo em vista que os

serviços foram integralmente executados (DOC 26).

Nada obstante a decisão do METRÔ, a responsabilidade

dos demandados é patente.
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2. DOS FUNDAMENTOS .JURíDICOS

Reza o artigo 37, caput. da Constituiçào FederaL que a

Administraçào Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unii'i.o~

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Significa dizer que o Administrador Público probo. dos

três IllVelS de governo, no exercício de suas funções, deve observar

estritamente os referidos princípios como valores precípuos da ordem

jurídico-administrativa, verdadeiras premissas fundamentais das quais não

deve se afastar.

Bem a propósito, a Constituição do Estado de São Paulo,

além de eleger como princípios da Administração Púhlica direta, indireta ou

fundacional, de qualquer dos Poderes do 'Estado, aqueles estabelecidos no

311igo 37, caput, da Constituiç-ão Federal, expressamente inseriu outros

princípios implícito~ na Carta Magna, tais C0l110 o da razoabilidade, da

finalidade, da motivação e do interesse público (al1igo 111).

Nessa linha, estabelece o al1igo 37. inciso XXI, da~ .

Constituiçào da República, que ressalvados os casos específicos na legislação,

as obras. e serviços serào contratados mediante processo de licitação pública

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, mantidas as

condições efetivas das propostas.
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No caso em apreço, forçoso concluir que houve manifesta

ofensa aos princípios constitucionais e à legislação ordinária de regência.

Como já mencionado, o aJ1igo 37. inciso XXI~ da

Constituição Federal, expressamente dispõe que as obras, serviços~ compras e

alienações serão contratadas .mediante processo de licitação pública, nos

termos da Lei. Essa é a regra que assegura maior vantagem à Administração

Pública e estabeíece igualdade de condições. a todos os concorrentes.

Oartigo 3" da Lei n" 8.666/93 dispõe que a licitação se

destina a garantir a observância do .princípio constitucional da isonomia e a

seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Estabelece que o

certame deve ser processado' e julgado em estrita conformidade com os

principios 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 lhes são

correlatos.

A Lei de Licitações ainda prevê, expressamente:

• que qualquer modificação no edital eXige divulgação pela mesma forma

que se deu o textl:~,original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando, de maneira inquestionáveL a alteração não afetar a

formulação das propostas (at1igo 21, ~4°);
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• que a licitação deverá ser processada e julgada com a observância da

conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o

caso. com os prc90s correntes no mercado Oll fixados por órgão o1icial

competente (artigo 43, inciso IV);

• que o julgamento e a classificação das propostas deve se dar de acordo

com os critérios de avaliação constantes do edital (artigo 48, inciso IV);

• que as propostas com valor global superior ao limite estabelecido devem

ser desclassificadas (311igo 48, inciso 11).

Consoante demonstra à exaustão a prova documcn131

acostada no incluso inquérito civil, não só os mandamentos constitucionais

como também todas as disposições legais supracitadas foram desrespeitados.

Não foi realizada prévia e ampla pesquisa de mercado. O

orçamento foi baseado apenas em estudo comparativo de preços unitários de

contratos anteriores, sem que nenhuma empresa atuante no mercado tivesse

sido consultada. Signi'fica dizer que n~o houve verificação da cont(wmidade

das condições da proposta comercia] com as constnntes do edital, em

manifesta afronta ao disposto no artigo 43, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.

Houve atualização do orçamento sem que o edital tivesse

sido republicado e tivesse sido reaberto o prazo para o recebimento das

14
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propostas,' conduta contrária ao mandamento contido 1103tiigo 2] ~~ 4°, da Lei

de Licitações.

Nesse tópico, alertou o E. Tribunal de Contas que "o fá/o

de o valor origh1G/ do orçamento não ser condizente com a realidade do

mercado, conforme reconheceu a própria .interessada. deve ter contribuído

para o desinteresse de potenciais interessados em participar da disputa de

preços, à qual compareceu apenas lima ú,úca fiei/oH/e. sagrol7do-se a

vencedora do cer/ame." (DOC 27)

Corroborando esta suspeita da E. Corte de Contas, no

curso do inquérito civil apurou-se que, pelo menos lima das três outras

empresas que retiraram o edital, qual seJa, a AERO MITSUBA,

expressamente declarou que "o motivo do não interesse na participaçc70 110

procedimento licita/ória em le/a deveu-se ao fato de que () prC(,~(} do

orçamento ter sido fixado à épóca, em patamar muito aquém dos ClIS/O.'; desta

empresa de manutenção. " (DOe 28).

Outra vez foi desrespeitado o 3t1igo 2\, ~4(l, da Lei de

Licitações: os subitens 8.1 e 8.2 da minuta do contrato (palie integrante do

edital) estabeleceram reajuste em conformidade com a legislação que dispõe

sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, com fórmula baseada no

IPC-FIPE. Como o reajuste foi feito, de acordo com a justificativa dos

demandados, com base no "índice relativo à coll/no 40 - indústria de

f,.an~formação de material elétrico - motores e geradores da FC V. que

15
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reflete a variação no:\'preços de cob~'ee aço. pr;'7cipais insumos de I}wteriais

utilizados na execução dos serviços", houve modificação de cláusula do

edital sem que divulgação equi.valente e sem reabertura do prazo inicialmente

estabelecido.

Some-se, ainda, que o valor orçado foi reajustado antes de

decorrido um ano, contado a paliir da data-base. em mais um atentado ao

instrumento convocatório.

3. DA NULIDADE DO "ROCEDIMENTO

d
,!

il
i

LICITATÓRJO (E DO CONTRATO) E DO DANO

AO ERÁRIO

o desrespeito aos princípios básicos da Administraç-ão e do

procedimento licitatário, os quais o pat1icular que contrata com o Poder

Público também tem o dever de observar, invalida absolutamente o ato

administrativo correspondente. Não se trata de mera ofensa aos requisitos e

formalidades do ato, mas à própria essência constitutiva. Tais princípios

servem para nortear o Administrador Púhlico na elaboração do ato

administrativo. Antecedem mesmo o cumprimento das formal idades previstas

na lei.
O artigo 2' da Lei n' 4.717/65 (Lei da Ação Popular)

conceitua que são nulos os atos lesivos ao Patrimônio Público nos casos de

vício de forma, ilegálidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de

finalidade.

16
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o vício de forma consiste na omissão ou na observância

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis ú existência ou

seriedade do ato (m1igo i,parágrafo único, alínea "b", da Lci n," 4,717/65).

A.ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato

impOIta em violação de lei, regul3lnenlo Oll outro ato normativo (artigo i,
parágrafo único, alínea "c", da Lei n.' 4.717/65).

A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de

fato ou de direito, em que se fundamenta o ato. é materialmente inexistente ou

juridicamente inadequada ao resultado obtido (artigo i', parágrafo único,

alínea "d", da Lei n.' 4.717/65).

o procedimento licitatório padece de manifestos e

insanáveis vícios decorrentes da não observância das formalidades

indispensáveis à sua existência e seriedade.

Como os resultados dos certames foram fruto de violação

as regras constitucionais e legais, também restou patente a ilegalidade do

objeto.

A matéria de tàto. (ausência de pesqUisa de mercado,

modificação de cláusulas editalícias~ reajuste ilegal, etc ... ) e as questões de

direito (aplicação da Lei n' 8.666/93) não correspondem aos resultados

17
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obtidos. A contrataçào não foi resultado da livre concorrência, tampouco das

propostas mais vantajosas para a Administração.

Assim, além de manifesta atl"onta à Constituição Federal,

as condutas das requeridas também se. enquadram a cada uma das situações

previstas no artigo 2° da Lei 11.° 4.717/65, acima transcritas.

Como o contrato foi celebrado ao arrepio de normas legais

e constitucionais supracitadas, conclui-se que os cofres públicos sofreram

manifesto prejuízo com a prática abusiva.

Diante dessa conclusão, a propna diretoria do METRÔ,

anulou o procedimento licitatório, de forma que falta interesse de agir ao

Ministério Público para postular a anulação judicial.

De se pontuar, no entanto, que o METRÔ determinou que

fosse autorizada a reclassificação contábil dos pagamentos efetuados à

contratada, como indenização, tcndo em vista que os serviços foram

integralmente executados, além de isentar os demandados de quaisquer

responsabilidades.

Ao contrário do que fora administrativamente decidido

pela companhia, os demandados devem sim recompor o erário estadual, com

a devolução integral dos valores do contrato (e aditamento), devidamente

atualizados.
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Não se pode olvidar, ainda, que a lesividaclc ao erário é

presumida, não só consoante dispõe o artigo 4°, inciso 111. alínea ;:c", da Lei

11.°4.717/65, como também pelo artigo 37, ~ 4°, da COllstiltliçào Federal.

Quem malbaraleia recursos públicos~ dando a eles

destinação diversa daquelas contidas em lei e sem a necessária observância

das formalidades legais, ocasiona manifesto preJUIZO patrimonial para o

Eslado.

Obviamente, quem gera despesa ao erano, em desacordo

com a iei,.deve arcar com os prejuízos que causoul
. Se o ato é ilegal, não há

se falar 'em enriquecimento ilícito da Administração, ainda que o objeto do

contrato tenha sido entregue pela empresa contratada2, posto que o foi, C01110

dito à exaustão, de forma inconstitucional e ilegal.

A não observância das supracitadas normas constitucionais

encerra ao Administrador Público e ao pat1icular concorrente e beneficiário:;

não só sanções administrativas, mas também criminais e cíveis. como por

exemplo. a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

No caso em exame. a empresa contratada foi beneficiada

com a ce,lebraçào de contrato com o Poder Público. de forma ilegal e

inconstitucional.

1 \';.1" aníg(14'J. ~~ [0 \' 4" r al1;g" ~'). <unho, da Lri 11:'g,(,l,(,i'J3:
) qllr Irni \l d;rrlto .Ir rrm.i'-I" no r,lad(l \'111'iur w rl1\'.ol1lra: ,-í{k ,"(;go 4<l, ~~ [0 r 4" \' ,1I11g(l5'l. allllJ,,~ da 1.,'; 11.0~.r,(,(,").;:
, I\r(;g" ~(J,Il, [lIlie". IXI n," g ('6(,/,)~: ar(1g(' 3°1ln Lr; IL"g 2-ll!j'n:
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I

Não só se submeteu ao procedimento licitatório viciado. A

ele concorreu e o fez de má-fé, esperando captar vantagem indevida. Evidente

que auferiu lucro consideráveL proveniente dos cofres públicos, mas como

desfecho de máculas insanáveis. No mínimo, assumiu o risco de arcar C0111 a

indubitável responsabilidade de ressarc,ir integralmente os cofl"es públicos, se

e quando tivesse sua conduta descoberta.

Nessa vereda~ de se deixar expressamente consignado que

a Lei de Licitações dispõe que a anulação do procedimento licilatório por

motivo de ilegalidade não gera ao contratante a obrigação de indenizar (artigo

49) e induz à anulação do contrato, operando retroativamente e impedindo os

efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de

desconstituir os já produzidos. Estabelece, ainda, que a Administração fica

exonerada do dever de indenizar o contratado quando a causa da nulidade for

a ele imputada (311igo59).

Os valores integrais do contrato e termo aditivo ,

.f

efetivamente pagos à contratada, devem ser restituídos aos cofres públicos.

Deixa-se aqui consignado que somente a diferença entre o

valor orçado (R$ 5.573.068,84) e o valor do contrato (R$ 6.100.000,00). sem

reajuste e eorreção monetária, é de RS 526.931,15.
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Já O valor do lermo de aditamento. com data-base em

01/0]/2005, pOlianto, sem reajuste e correção monehíria, remonta a RS

3.045.896,07 (DOC 29 e DOC 30).

4. DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS

Consoante o aCIma exposto. a epoca dos fatos os

demandados ocupavam importantes cargos no METRÔ: SÉRGIO

HENRIOUE PASSOS AVELLEDA era Gerente Juridico; SÉRGIO

CORRÊA BRASIL, Gerente de Contratações e Compras; JORGE JOSÉ

FAGALI, Gerente de Custos e Controle: NELSON DE CARVALHO

SCAGLIONE, Gerente de Manutençào.

Por solicitaçào expressa de SÉRGIO CORRÊA BRASIL.

demonstrando peculiar interesse neste especítico procedimento licitatório, os

quatro demandados foram designados e compuseram a Comissão de Licitação

e Julgamento - CL5.

Tratam-se de pessoa.s experientes e que há bastante tempo

figuravam no quadrode empregados do METRÔ.
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Assim, tanto na qualidade de gerentes da companhia C0l110

na de integrantes da Comissão de Licitações, agiram de forma livre e

consciente, em todos os atos que praticaram e também nas oportunidades em

que deveriam, mas propositadamente não observaram os mandamentos

constitucionais e as disposições legais acima mencionadas.

Atentaram contra os princípios de lCQalidadc
c '

d
'I

impessoalidade, moralidade, publicidade, eticiência~ finalidade, motivação, do

interesse público, da probidade administrativa, da vinculnção (lO instrumcnto

convocatório e do julgamento objctivo, em manifesta afronta ao artigo 37:

capuf, e inciso XXI, da Constituição da República, assim como ao artigo 3° da

Lei n° 8.666/93.

Assim agindo., causaram também danos ao erário público.

Como fizeram tábula rasa das disposiç.ões contidas nos

artigos 21,94°; 43, inciso lU; 48, incisos II e IV, todos da Lei nO8.666/93,

evidente que não observaram o princípio da legalidade e o da vinculação ao

instrumento cOllvocatório.

Também desobedeceram aos princípios da fin8lidaclc e do

interesse público, eis. que não selecionaram a proposta mais vantajosa para a

administração.
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Com o reajuste do valor contratual ao arrepIo das

disposições do edital e sem a repubJicaçao deste, fàvoreceram a MGE -

EQUIPAMENTOS E SE VIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA., em indisfarçóvel

afronta aos princípi.os da publicidade. da moralidade, da eficiência, da

probidade administrativa e do julgamento objetivo.

E o fizeram. com a inequívoca ciência e com a conveniente

anuência da MGE - EQUIPAMENTOS E SE VIÇOS FERROVIÁRIOS

LTDA" que de antemão já apresentou proposta com valor superior ao orçado,

ciente do ilegal reajuste que seria levado a efeito pelos demandados.

Também infringiram os princípios da legalidade, da

eficiência, da publicidade e do interesse público ao não efetuarem prévia c

ampla pesquisa de mercado.

Patente, aSSUl1, quc os demandados praticarJm ato de

improbidade administrativa tipificado no artigo 11, capuf. c incisos I c IV, da

Lei n.o 8.429/92, posto que 'suas condutas, acima descritas, se amoldam

perfeitamcnte ao tipo em come-nto.

Senão, vejamos:

"Art. J J. Constitui alo de improhidade administrativa que alenta conlro os

principias da administração pública qualqiler aç:ão Oll omissi'io que viole os
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deveres de honestidade. ;'l1parcialidade, legalidade. e lealdade as

instiluiçrJe~s'-,e notadamente:

J - praticar ato visando fim proibido em lei 011 regulamento Ol! dil'erso

daquele previsto. na regra de competência:

(..)

IV - negar publicidade aos aIos oficiais: ,.

Mas não é só.

Os demandados também causaram manifesto prejuízo ao

erano.

Ao fixarem orçamento sem 3 preV13 c adequada pesquisa

de mercado e ao efetuarem o reajuste do valor orçado antes do permitido, sem

a republicação do edital e sem a reabertura de prazo para a eventual

apresentação de novas propostas, fizeram com que outras cmpresas

intcressadas deixassem de pat1icipar do certame, impedindo que

eventualmente fossem apresentadas propostas mais vantaJosas para a

administração.

Embora essa circunstância esteja cabalmente demonstrada,. .' '

não há como se apurar a exata dimensão deste prejuízo. Tanto tempo depois

do procedimento licitatório, agora não é possível se aferir o graLi de

competitividade que seriJ atiligido se a lei tivesse sido observada. Não há

como saber qual o valor de mercado do serviço à época da deflagração do

24



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
I'ROjvl()']'ORI." DE JlJS'11(:" IX' 1'1\'1'1<lM(')NI{l 1'1)11I.ICO I.:SOCI,\L DA CAI'IT.\ I

Rua Kiadlll~l() I'" 115 - T' and1lr. Ctlllro. t:EI' 1I1007-'l(l4
'a +55 II ~ 119-'6W I Fl\:\, +~5 II 311') 99-\:->

.'"
I

I
!

certame e se-efetivamente teria sido apresclltada proposta de valor inferior ao

efetivamente contratado.

De outra parte, há manifesto, líquido e certo prcJlllzo ao

erário, fruto da conduta dolosa e ilícita dos demandados, no que se refere aos

valores despendidos com os pagamentos dos valores contratuais feitos à MGE

_ EQUIPAMENTOS E SE ViÇOS FERROVIÁRIOS LTDA.

Causaram perda patrimonial ao METRÔ, 1i.lIstrando a

licitude de procedimento licitatório e permitindo que a empresa contratada se

enriquecesse ilicitamente, como de fato se enriqueceu. também de forma

dolosa .

Dispõe o al1igo 10, caput, e incisos VIII e XII, da Lei n°

8.429/92:

"Ar!. 10. Constitlú ato de improbidade administrativa que callsa lesão ao

erário qualquer ação ou omissão. dolosa ou clIlposa. que enseje perda

patrimonial, desvio. apropriação, malbaratmJ1ento Oll dilapidaçâo dos bens

ou haveres das entidades referidas no art. /0 de.";talei, e notadamente:

(.)

VIII-fhfstl'ar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente:

(.)

Xff - permitir. facilitar Olf concorrer para que t('rcciru se enrtqueço

ilicitamente; ,.

MPSI:' ~;'.~!;,~;:;;t;';~,~
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De rigor, p011anto, o reconhecimento judicial dos atos de

improbidade administrativa e a condenação dos requeridos à recomposição

integral dos danos que causaram ao erário público.

5. DA PRESCRiÇÃO

Reza o artigo 23, inciso I, da Lei nO 8.429/92, ;n verhi,,':

Ar/. 23. As ações desfinadas a leVai: a efeitos as sanções previstas nesta lei

podem ser propostas:

f - até Cf11CO anos após o término do exercicio de mandato. de cargo em

comisstío (JUdefúnçõo de c011{iança; "

Os demandados (pessnas fisicas). à época dos falOS

exerciam cargos em comissão de gerência. Logo, em relação a eles a

prescrição é regida pelo disposto no at1igo 23, inciso I, da Lei de Improbidade

Administrativa.

Como já explicitado, SÉRGIO HENRIQUE PASSOS

AVELLEDA deixou o cargo de Gerente Juridico'no dia 09/0312007.sÉRGIO

CORRÊA BRASIL o cargo de Gerente de Contratações e Compras em

13/08/2008, JORGE JOSÉ FAGALI o cargo de Gerente de Custos e

Controle em 08/01/2007, NELSON DE CARVALHO SCAGUONE o cargo

de Gerente de ManutençãO em 01/04/2007,
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Assim, passados cinco a"nos desde o término do exercício

das funções respectivas. está prescrito o direito de ação destinada a levar a

efeito as sanções previstas na Lei n° 8.429/92.

Note-se que o que prescreveu é o direito de aç50 para levar

a efeito as sanções previstas na Lei nO 8.429/92, mas não o direito de ação

para a condenação dos d~mandados como incursos nos artigos 9° e 10 da Lei

de lmprobidade Administrativa.

E há interesse c legitimidade para tanto, sobretudo por

força do princípio da moralidade, na medida em que, nada obstante a

impossibilidade da aplicação das sançàes, bs atos ímprobos praticados pelos

demandados devem ser reconhecidos e assim declarados judicialmente, 3té

para que o édito condenatório sirva de exemplo e assim tente-se evitar a

repetição.de tais atos ..

Some'-se, de outra parte, que nada obstante a discussão

doutrinária a respeito, além de imprescritíveis por força do disposto no altigo

37, 95°, da Constituição Federal, o res?arcimento integral do dano e a perda

dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio figuram expressamente

dentre as sanções previstas no artigo 12, incisos 11e 111,da Lei n° R.419/92.

Logo, para que sejam impostas, necessário o reconhecimento da prática dos

atos de improbidade administrativa.
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6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto.- distribuída e autuada esta com o

Inquérito Civil nO 14:0409.0000754/2014-7. na forma do artigo 283 do

Código de Processo Civil e artigo 109 da Lei Complementar Estadual 11,°

734/93, requer o Ministério Público:

6.1. seja julgada procedente a presente açào para conden",- SÉRGIO

HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, SÉRGIO CORRÊA BRASIL, JORGE

JOSÉ FAGAL/, NELSON DE CARVALHO SCAGL/ONE c a empresa

MGE - MANUTENÇA"O DE MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS

LTDA., atual MGE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS

LTDA. como incursos 119 artigo 1t, caput, e incisos I c IV, e artigo 10,

ClIput, e incisos da VIII e XII, ambos Lei nO 8.429/92, declarando-se. assim.

que incorreram na prática desses atos de improbidade administrativa;

6.2. seja julgada procedente a presente açào para condenar SÉRGIO

HENRIQUE PASSOS AVELLEDA. SÉRGIO CORRÊA BRASIL. JORGE

JOSÉ FAGAL/, NELSON DE CARVALHO SCAGLlONE e a empresa

MGE - MANUTENÇA"O DE MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS

LTDA., atual MGE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS

LTDA., de forma solidária, ao ressarcimento integral do dano material

causado, correspondente à devolução integral de todos os valores despendidos

pelo METRÔ por força do Contrato n' 6360421201 e do Termo Aditivo n° 02

:28
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do mesmo ajus~e, devidamente corrigidos monetariamente a partir da data da

assinatura dos ajustes, e acrescidos de juros legais, estes, a partir da citaç,lo;

6.3. sejam determinadas as notificações de SÉRGIO HENRIQUE PASSOS

AVELLEDA. SÉRGIO CORRÊA BRASIL, JORGE JOSÉ

NELSON DE CARVALHO SCAGLIONE. da empresa

MANUTENÇA-O DE MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS LTDA.,

atual MGE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA. e

da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SA-O PAULO - METRÔ

(esta, na qualidade de litisconS0I1e passivo necessário) para a apresentação de

manifestações por escrito e, após o ,recebimento da inicial, as citações de

todos os demandados para responderem, caso queiram, nos termos da presente

ação, sob pena de revelia e confissão;

6.4. seja autorizado ao SI'. Oficial de- Justiça os benefícios do artigo 172 e ~2°

do Código de Processo Civil para a realização dos atos processuais:

6.5. seja permitida a produção de todo o tipo de prova admissível no

ordenamento jurídico (depoimento pessoal, testemunhal, documental. pericial.

vistoria, inspeção judicial, etc.);

6.6. sejam os requeridos condenados ao pagamento das custas. emolumentos,

encargos e demais despesas processuais;

29
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6.7. na forma do artigo 17. S 3" da Lei n.o 8.429/92. seja determinada a prévia

intimação da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. para

integrar a lide, caso assim' entenda;

6.8. seja o autor dispensado do pagamento de custas, emolumentos e outros

encargos (artigo 18 da Lei n.0'7.347/85 e artigo 87 do Código de Delesa do

Consumidor);

6.9. seja determinada a intimação pessoal do Orgão Ministerial de todos os

atos e termos processuais, com fulc.ro no artigo' 236, ~ 2°, do CPC e artigo

224. inciso XI da Lei Complementar Estadual na 734/93.

Dá-se à causa o valor de R$ 7.381.161.56 (valor total

liquido desembolsado para o pagamento do contrato e do aditamento - DOC

31), em cumprimento ao disposto no aJ1igo 258 do CPC.

São Paulo. 04 de dezembro de 20] 5.

Otávio Ferreira Garcia
Promotor de ./ustiça

30



TRIBUNAL DE .IlJSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
PODER ,IUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO

PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos
Foro:

Processo:
Classe do Processo:

Assunto principal:
Data/Hora:

Partes
Requerente:

Requerido:

Requerido:
Requerido:
Requerido:

Requerido:

Requerido:

Documentos
Petição:
Documento 1:

Documento 1:

Documento 1:

Documento 1:

Documento 1:

Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
10499091020158260053
Ação Civil de Improbidade
Administrativa
Improbidade Administrativa
04/12/201511:47:03

Ministério Público do Estado
de São Paulo
SÉRGIO HENRIQUE
PASSOS AVELLEDA
Sergio Correa Brasil
JOSÉ JORGE FAGALI
NELSON DE CARVALHO
SCAGLlONE
Mge - Equipamentos e
Serviços Ferroviários Uda
COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ

inicial.pdf
IC 754-2014 VOL
1_parte_1.pdf
IC 754-2014 VOL
1_parte_2.pdf
IC 754-2014 VOL
1:"parte_3.pdf
IC 754-2014 VOL
1_parte_4.pdf
IC 754-2014 VOL
1_parte_5.pdf



Documento 1: IC 754-2014 VOL
1_parte_6.pdf

Documento 1: IC 754-2014 VOL
1_parte_7.pdf

Doéumento 1: IC 754-2014 VOL
1_parte_8.pdf

Documento 1: IC 754-2014 VOL
1_parte_9.pdf

Documento 1: tC 754-2014 VOL
1_parte_10.pdf

Documento 1: tC 754-2014 VOL
1_parte_11.pdf

Documento 1: IC 754-2014 VOL
1_parte_12.pdf

Documento 1: IC 754-2014 VOL
1_parte_13.pdf

Documento 1: tC 754-2014 - VOL
2~parte_1.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_2.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_3.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_4.pdf

Documento 1: tC 754-2014 - VOL
2_parte_5.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_6.pdf

Documento 1: tC 754-2014 - VOL
2_parte_7.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_8.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_9.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_10.pdf

Documento 1: : IC 754-2014 - VOL
2_parte_11.pdf

Documento 1: tC 754-2014 - VOL
2_parte_12.pdf

Documento 1: IC 754-2014 - VOL
2_parte_13.pdf

Documento 1: tC7542014-AP.1-VOL
1_parte_1.pdf

Documento 1: IC 754 2014 - AP.1 - VOL
1_parte_2.pdf

Documento 1: tC 754 2014 - AP.1 - VOL
1_parte_3.pdf

Documento 1: IC 754 2014 - AP.1 - VOL
1_parte_4.pdf

Documento 2: DOC 2.pdf
Documento 3: DOC 3_parte_1.pdf



Documento 3:
Documento 3:
Documento 4:
Documento 4:
Documento 5:
Documento 5:
Documento 6:
Documento 7:
Documenta 8:
Documento 9:
Documento 10:
Documento 10:
Documento 10:
Documento 10:
Documento 10:
Documento 11:
Documento 12:
Documento 13:
Documento 14:
Documento 15:
Documento 15:
Documento 16:
Documento 17:
Documento 18:
Documento 19:"
Documento 20:
Documento 20:
Documento 20:
Documento 20:
Documento 21:
Documento 22:
Documento 23:
Documento 24:
Documento 25:
Documento 26:
Documento 27:
Documento 28:
Documento 29:
Documento 30:
Documento 31:

Doe 3_parte_2.pdf
Doe 3_parte_3.pdf
Doe 4_parte_1pdf
Doe 4_parte_2.pdf
Doe 5_parte_1.pdf
Doe 5_parte_2.pdf
Doe 6.pdf
Doe 7.pdf
Doe 8.pdf
Doe 9.pdf
Doe 10_parte_1.pdf
Doe 10_parte_2.pdf
Doe 10_parte_3.pdf
Doe 10_parte_4.pdf
Doe 10_parte_5.pdf
Doe 11.pdf
Doe 12.pdfcomprimido.pdf
Doe 13.pdf
Doe 14.pdf
Doe 15_parte_1.pdf
Doe 15_parte_2.pdf
Doe 16.pdf
Doe 17.pdf
Doe 18.pdf
Doe 19.pdf
Doe 20_parte_1.pdf
Doe 20_parte_2.pdf
Doe 20_parte_3.pdf
Doe 20_parte_4.pdf
Doe 21.pdf
Doe 22.pdf
Doe 23.pdf
Doe 24.pdf
Doe 25.pdf
Doe 26.pdfcomprimido.pdf
Doe 27.pdf
Doe 28.pdf
Doe 29.pdf
Doe 30.pdf
Doe 31.pdf


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033

