
À PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

IVAN VALENTE, brasileiro, casado, Deputado Federal, portador da

identidade parlamentar nº56359 e inscrito no CPF/MF sob o nº 376.555.828-15,

domiciliado em Brasília, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos

Deputados, endereço eletrônico dep.ivanvalente@camara.leg.br, vem, ofertar

REPRESENTAÇÃO

para denunciar indícios da prática de improbidade administrativa e de outras

infrações legais no processo de aquisição de tratores e máquinas

motoniveladoras no âmbito do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL e pelo MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,

ROGÉRIO MARINHO, com recursos de emendas do Relator Geral do

Orçamento denominadas RP9 e em ações indicadas por parlamentares, com

fundamento nos arts. 37, 127 e 129, todos da Constituição Federal, na Lei

Complementar no 75, de 1993, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, pelos

fatos e fundamentos a seguir:

mailto:dep.ivanvalente@camara.leg.br


I - DOS FATOS

01. No dia 14 de setembro de 2021, o Jornal “O Estado de São Paulo”

publicou matéria informando que relatório da Controladoria-Geral da União

havia confirmado a existência de sobrepreço na aquisição de tratores e

máquinas motoniveladoras em aquisições realizadas pelo MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL a partir do uso de emendas do Relator

Geral do Orçamento, denominadas RP9 .1

02. Há meses o jornal vem denunciando a existência de um orçamento

paralelo no Governo Federal resultante das emendas RP9, utilizadas para o

atendimento de demandas de parlamentares em troca de apoio no Congresso

Nacional.

03. O jornal também denunciou a existência de sobrepreço nos convênios

firmados a partir dessas emendas no âmbito do MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, o que sempre foi rejeitado pelo Governo

Federal.

04. O Governo Federal foi desmentido por relatório publicado pela

Controladoria-Geral da República que identificou sobrepreço de ao menos

R$142 milhões nos contratos firmados no âmbito do MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, a partir das emendas mencionadas.

05. O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL adotou medidas

para sanar os problemas apontados, porém o relatório da Controladoria-Geral

da União traz fortes indícios não apenas de que houve a prática de

improbidade administrativa na aquisição das máquinas mencionadas, tema

sobre o qual discorreremos mais adiante, mas de que o problema do

sobrepreço identificado no Ministério pode ser sistêmico e pode estar

resultando em graves prejuízos ao erário.

1

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-suspende-contratos-do-tratoraco-apos-cgu-apont
ar-sobrepreco,70003839305



06. Isso porque o Relatório de Apuração da Controladoria-Geral da União

aponta como possíveis causas do sobrepreço identificado nos convênios

firmados pelo Ministério:

“Com base nas análises efetuadas, em especial no mapeamento das
informações e documentações dos convênios registradas na
Plataforma Mais Brasil, a equipe de auditoria pôde inferir as possíveis
causas que levaram ao achado de sobrepreço nos equipamentos
analisados, sendo elas:
i) Uso (quase) exclusivo de pesquisa de preços pelos
convenentes para a definição do valor de referência dos
equipamentos financiados com recursos da União, em
desacordo com o preconizado nos artigos 1ª e 5ª da IN 73, de 05
de agosto de 2020;
ii) Em grande parte dos convênios (cerca de 60%) foram
verificadas inconsistências nas cotações apresentadas, tais
como especificações mínimas divergentes entre os fornecedores
e o aprovado no plano de trabalho, ausência de três propostas
e/ou informações mínimas (detalhes do objeto, datas, local de
entrega, assinaturas etc.);
iii) Excesso de instrumentos firmados notadamente ao final de
cada ano, com agravante da grande quantidade de informações
técnicas e variabilidade de equipamentos financiados pelo MDR;
iv) Ausência de exigência do MDR junto aos convenentes para
que sejam priorizadas as pesquisas no Painel de Preços
(gov.br/paineldeprecos) e consultas de aquisições/contratações
similares de outros entes públicos, conforme preconiza os
incisos I e II, do §1º, art. 5º da IN 73/2020;
v) Ausência de procedimentos de controle e/ou banco de dados
de referência do MDR, para otimizar a verificação da
conformidade dos valores apresentados pelos convenentes na
etapa de formalização dos instrumentos de repasse.”2

..............................................................................................(Grifamos)

07. Dessa forma, o que o órgão de controle interno constatou foi que as

contratações efetivadas por meio de recursos da RP9 não são planejadas, não

obedecem a um cronograma e não observam as normas que regem a

realização de pesquisas de preços no âmbito do Governo Federal.

08. Não bastasse isso, o próprio MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL não possui instrumentos de controle para aferir a conformidade

das contratações, tampouco exige dos convenentes o uso da ferramenta Painel

de Preços , situação que aponta para um problema sistêmico da pasta que3

3 gov.br/paineldeprecos

2 https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1036803



pode estar resultando em prejuízos ao erário muito maiores do que aqueles

que já foram apurados no relatório da Controladoria-Geral da União.

09. Ressalte-se que o referido relatório não apurou a regularidade dos

Termos de Execução Descentralizada - TED firmados pelo Ministério junto à

CODEVASF, instrumento utilizado amplamente para a execução das emendas

do Relator Geral do Orçamento, as RP9.

10. O excesso de instrumentos firmados no final de cada pelo MINISTÉRIO

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL para execução das referidas emendas

apenas confirma que a execução de tais recursos obedece à lógica do “toma

lá, dá cá...”, estabelecida pelo Governo Federal em sua relação com o

Congresso Nacional, não se submetendo a um planejamento prévio focado no

atendimento das demandas da população.

11. Somada à ausência de instrumentos de controle e de observância das

normas para a realização de pesquisa de preço, o procedimento revela fortes

indícios de que os prejuízos ao erário podem ser bem maiores do que aqueles

apontados pelo Relatório de Apuração da Controladoria-Geral da União.

12. Por fim, deve-se destacar que apesar das medidas adotadas pelo

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL e mencionadas no

Relatório de Apuração da Controladoria-Geral da União, restou evidenciada a

prática de improbidade administrativa, tendo em vista o descumprimento

sistemático das normas relacionadas à pesquisa de preço e também a

efetivação de pagamento de máquinas contratadas por valores superfaturados,

conforme deixa claro o documento produzido pelo órgão de controle interno:

“Por fim, observa-se que alguns lotes/itens foram contratados e pagos
ao valor unitário anterior ao da repactuação, num valor a maior que o
devido em R$ 3.041.804,77, qual será, conforme alegado pelo MDR,
abatido como crédito nos próximos fornecimentos da ata, vide
Parecer nº 328/2021/CONJUR-MDR/CGU/AGU.”

13. Dessa forma, diante das irregularidades apuradas pela

Controladoria-Geral da União, torna-se imprescindível a intervenção deste

parquet para apurar a responsabilidade dos gestores do MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL na contratação de máquinas superfaturadas



e com a mais absoluta inobservância das normas para a realização de

pesquisa de preço e também para apurar a responsabilidade do MINISTRO DE

ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, em razão da realização de

convênios sem a observância de qualquer tipo planejamento prévio e por dotar

a pasta de instrumentos que permitam aferir a conformidade das contratações

realizadas.

II - DO DIREITO

14. Os fatos apurados pela Controladoria-Geral da União deixam evidentes

os indícios de que a execução dos recursos de emenda do Relator Geral do

Orçamento RP9 está sendo efetivada no âmbito do MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL em desacordo com o disposto no art. 37 da

Constituição Federal, mais especificamente em relação aos princípios da

legalidade e da eficiência.

15. Os fatos apurados apontam também para afronta do inciso XXI do

referido dispositivo constitucional, cujo texto determina:

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.”

16. O procedimento constatado no relatório de apuração também aponta

para a falta de observância dos instrumentos de planejamento, de caráter

vinculativo para os gestores públicos, e para o desvio de finalidade do uso de

recursos públicos, cuja aplicação é motivada pela necessidade de atendimento

da base de apoio no Congresso Nacional e não para o atendimento do

interesse público.



17. Embora a pasta auditada tenha adotado medidas para tentar contornar

os achados da auditoria da Controladoria-Geral da União, os fatos apurados já

configuram improbidade administrativa.

18. De acordo com a Lei nº 8.429, de 1992, Lei de Improbidade

Administrativa:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
……………………………………………………………....……..................

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem
ou serviço por preço superior ao de mercado;

……………………………………………………………………..................

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
……………………………………………………………....……(Grifamos)

19. No presente caso, estamos diante de uma situação na qual para atender

a demandas da base de apoio do Presidente da República, o MINISTRO DE

ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL autorizou a realização de

convênios para a aquisição de tratores e outros equipamentos sem a

observância das normas previstas para a realização de pesquisa de preço.

20. Como resultado, o poder público adquiriu tratores a preços muito acima

dos valores de mercado, fato que foi negado durante meses pelo chefe do

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, mas que restou

confirmado no Relatório de Apuração produzido pela Controladoria-Geral da

União.

21. O referido relatório também detectou fatos que comprovam a ausência

de planejamento prévio para a execução dos recursos oriundos de emenda de

Relator Geral, a ausência de procedimentos e instrumentos que permitam



verificar a conformidade dos valores indicados pelos convenentes e a ausência

de determinação para observância da ferramenta Painel de Preços.

22. Parte das aquisições mencionadas foram pagas pela pasta que, após o

relatório do órgão de controle interno, decidiu glosar os valores para assegurar

sua restituição ao erário. Embora a medida seja bem-vinda, ela não tem o

condão de afastar a responsabilização dos gestores envolvidos, conforme a

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO NO ART. 10, I,
DA LEI DE IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. DANO
CONSUMADO NO INSTANTE EM QUE INVERTIDA A POSSE DO
BEM SUBTRAÍDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO AGENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO
MINISTRO RELATOR.
1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública
por improbidade administrativa em razão da subtração de 40
(quarenta) caixas de papel offset, tamanho A-4, do acervo da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. O material
subtraído foi restituído à Administração Pública, após apreensão pela
Polícia Federal em estabelecimento comercial, tendo sido o réu, ora
recorrente, condenado com fundamento no art. 10, I, da Lei n.
8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
2. É inquestionável que o recorrente e os demais réus, cada um com
determinado comportamento, concorreram para a subtração de 40
caixas de papel offset pertencentes à ECT, o que, inequivocamente,
causou prejuízo ao patrimônio público a partir do momento em que o
bem foi retirado da empresa e esteve sob a posse dos réus. A
subtração das caixas de papel gerou efetiva e ilícita diminuição de
patrimônio da Administração Pública e a recuperação dos bens não
apaga do mundo dos fatos seu antecedente lógico, o dano ao erário,
que de fato ocorreu.
3. O ressarcimento ou restituição dos bens à Administração
Pública por ato daquele que praticou a conduta ímproba ou por
ato de terceiro, como no caso, pode devolver o estado anterior
das coisas para fins de aferição da responsabilidade pela
reparação integral do prejuízo, todavia não faz desaparecer o ato
de improbidade que gerou inicialmente o dano ao erário.
4. Recurso especial não provido.”
..............................................................................................(Grifamos)

23. Deve-se ressaltar que a glosa de pagamentos futuros, medidas

apresentadas pelo MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL a

pretexto de sanar os danos ao erário em razão da contratação com sobrepreço,

não são suficientes para sanar o dano mencionado, pois a administração



restou privada dos referidos recursos, em benefício da empresa que vendeu os

equipamentos superfaturados.

24. Diante disso, a glosa de pagamentos futuros para ressarcir o erário em

razão dos contratos superfaturados não afasta a responsabilidade pela prática

de improbidade, tampouco é suficiente para sanar a lesão causada, razão pela

qual é imprescindível a intervenção deste parquet.

25. Não bastasse isso, o Relatório de Apuração da Controladoria-Geral da

União indica que o problema constatado nos contratos analisados pode ser

sistemático, tendo em vista a omissão da direção da pasta em relação à

regularidade dos procedimentos para a realização de pesquisa de preço.

26. O dano ao erário pode ser muito maior do que o apontado pela

Controladoria-Geral da União, tendo em vista a falta de planejamento prévio e

o claro desvio de finalidade com que a emenda do Relator Geral RP9 é

executada.

27. Somente no relatório mencionado, o sobrepreço identificado passa dos

R$140 milhões. Isso porque não foram analisados ainda os contratos firmados

a partir da descentralização de recursos das referidas emendas repassados à

CODEVASF.

III - PEDIDO

28. Ante o exposto requer, a instauração de procedimento para a apuração

da prática de improbidade administrativa pelo MINISTRO DE ESTADO e

demais gestores do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,

tendo em vista os fatos apurados em Relatório de Auditoria da

Controladoria-Geral da União.

Brasília- DF, 14 de setembro de 2021.



IVAN VALENTE

DEPUTADO FEDERAL PSOL/SP


