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                                                     1ª Promotoria de Justiça Cível de 
Primavera do Leste-MT

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA QUARTA VARA CÍVEL DA

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

SIMP Nº 003769-013/2017

INQUÉRITO CIVIL  

MM JUIZ;

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,

representado pelo Promotor de Justiça que ao final subscreve, no

exercício de suas atribuições constitucionais e legais, requer a

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL de parte do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL

nº 12/2021, o qual segue anexo.

Pois bem, fora instaurado Inquérito Civil - SIMP nº 003769-

013/2017, a fim de apurar  denúncia registrada nesta Promotoria

de Justiça,  a qual  noticiada através  do ofício  n° 493/2017,

assinada por Jarbas Lopes Mesquita, na época ocupando o cargo de

Chefe de Gabinete da Prefeitura.

Segundo  o  denunciante,  as  empresas  Nova  Service

Prestadora de Serviços Ltda – ME e Duarte Amorim e Amorim Ltda.

participaram  de  pregões  de  forma  irregular  nos  anos  de

2013/2015, visto que a primeira empresa mencionada possuía como

sócio Elton Baraldi que, à época, ocupou a função de coordenador

de apoio administrativo, afirmando que foi de modo a favorecer a

empresa que também tem por sócio Thiago Fracarolli, seu enteado.
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Vale  ressaltar,  que  Elton  Baraldi  foi  eleito  nas

eleições  de  2016  para  ocupar  cargo  de  vereador  durante  a

legislatura de 2017-2020, e reeleito nesse último pleito.

Levantamentos prévios demonstraram que o vereador nunca

figurou no contrato social como proprietário da empresa NOVA

SERVICE PRESTADORA DESERVIÇOS, pois esta havia sido registrada

em nome de um terceiro (Marcos Antônio Girolometto), este muito

próximo ao vereador ELTON BARALDO e familiares. 

Entretanto,  algumas  informações  e  outros  indícios

demonstram que o vereador ELTON BARALDI seria responsável pela

administração  das  empresas,  sem  qualquer  iniciativa  dos

familiares.

Em  diligências  realizadas  para  checagem  das

informações,  descobriu-se  também  que  a  empresa  NOVA  SERVICE

contraiu novos contratos com a administração do município de

Primavera do Leste-MT entre os anos de 2015/2019, entretanto, os

contratos também coincidiram com a eleição de ELTON BARALDI ao

cargo de Vereador.  

Frise-se que após ELTON BARALDI ser eleito VEREADOR, a

empresa NOVA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS sofreu outras duas

alterações contratuais relevantes, na qual a esposa (Suzerlei

Aparecida  Romagnolli)  e  o  enteado  (Thiago  Fracarolli)  do

vereador  ingressaram  como  sócios  administradores  da  NOVA

SERVICE, retirando-se Marcos Antônio Girolometto.

Posteriormente,  os  enteados  do  vereador  (GABRIEL  e

THIAGO)  criaram  uma  segunda  empresa,  denominada  TOP  SERVICE

TRANSPORTES  EIRELI,  inscrita  sob  CNPJ  28.170.820/0001-40  –

administrador:  Gabriel  Romagnoli  Fracarolli,  a  qual  também
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passou a ser contratada pelo município de Primavera do Leste-MT

para realizar o mesmo tipo de serviço que também é desempenhado

pela NOVA SERVICE.

No tocante a empresa TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI, é

inconteste que está registrada em nome dos enteados (GABRIEL e

THIAGO), mas  acredita-se que  a função  de gerência  e direção

sempre foi desenvolvida pelo vereador ELTON BARALDI, sendo este

o possível e verdadeiro proprietário das duas empresas.

De acordo com o objeto do contrato estabelecido entre a

NOVA  SERVICE  e  o  município  de  Primavera  do  Leste-MT,  a

finalidade seria prestar vários tipos de serviços, dentre eles:

transporte  rodoviário  coletivo  de  passageiros  mediante

fretamento,  transporte  escolar  municipal  e  intermunicipal,

plantio  de  gramas,  roçadas  e  poda  de  árvores,  entre  muitos

outros. Esse também é o mesmo objeto fixado na contratação da

empresa TOP  SERVICE, muito  embora indique  atuar no  setor de

“TRANSPORTE”, o objeto do contrato é idêntico ao estabelecido

com a NOVA SERVICE.

Diante  disso,  fora  requerido  pedido  de  busca  e

apreensão  (código nº 1004335-53.2020.8.11.0037 - 4ª VARA CÍVEL

DE PRIMAVERA DO LESTE), realizado pelo GAECO nos endereços das

empresas  e  todos  os  envolvidos,  inclusive  no  gabinete  do

vereador, na tentativa de arrecadar provas e outros indícios que

pudessem comprovar o envolvimento do vereador na administração e

gerência das empresas e possíveis fraudes nas licitações.

Com  o  aporte  dos  relatórios  técnicos  referentes  aos

aparelhos celulares,  CPUs  e  notebook,  bem  com  análise  dos

documentos apreendidos, só possível verificar que ELTON BARALDI

participava da administração das empresas investigadas e, como

tal,  tinha  autonomia  administrativa,  confundindo-se  como
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proprietário das aludidas empresas enquando ocupava o cargo de

vereador.

Contudo, não houve êxito em comprovar irregularidades

nos pregões conforme descrito na portaria inaugural. 

Assim,  após  reunião  com  os  investigados  e  Advogado

nesta Promotoria de Justiça, fora celebrado um Acordo de não

Persecução Cível (nº 12/2021) com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE  MATO  GROSSO,  representado  por  este  subscritor,  denominado

compromitente.

Dentre as 11 (onze) cláusulas, as mais significativas

são: 

a)O compromissário  ELTON BARALDI se obrigou a pagar o

valor de multa civil equivalente a dois subsídios de cargo de

Vereador, o  que equivale  a  R$12.239,60 (Doze  mil duzentos  e

trinta e nove reais e sessenta centavos), em até trinta dias

após a homologação do presente acordo junto ao CONSELHO SUPERIOR

DO MINISTÉRIO PÚBLICO, importe será destinado à conta do Fundo

Municipal de defesa dos Direitos Difusos e Coletivo.

b)Os  Compromissários  THIAGO  FRACAROLLI,  GABRIEL

ROMAGNOLI  FRACAROLLI,  SUZERLEI  APARECIDA  ROMAGNOLI,  MARCOS

ANTÔNIO GIROLOMETTO, NOVA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA –

ME e  TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI,  se obrigaram a pagar a

título multa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por meio

da  entrega  de  um  ONIBUS,  IVECO,  Mod.  City  Class,  Escolar,

diesel, ano 2012/13, placa NXX-1247, Cor Amarela, o qual poderá

ser utilizado  em Projetos  Sociais ou  aos demais  serviços do

Município e  R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, que será

depositado no Fundo Municipal de defesa dos Direitos Difusos e

Coletivo de Primavera do Leste.
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c)  Aplicaram-se aos  COMPROMISSÁRIOS     THIAGO FRACAROLLI  ,  

GABRIEL  ROMAGNOLI  FRACAROLLI  ,    SUZERLEI  APARECIDA  ROMAGNOLI  e  

MARCOS ANTÔNIO GIROLOMETTO    a suspensão dos direitos políticos  

por 05 (cinco) anos, sujeito à homologação judicial nos termos

do art. 3º, § 2º, da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, que,

caso não homologado, será considerado como compromisso de não se

candidatar a cargos eletivos e não assumir cargos não eletivos

que pressuponham o pleno exercício dos direitos políticos, por

05 (cinco) anos -  (nos moldes da Resolução nº080-2020-CSMP –

Artigo  5º,  I,  alíneas  “d”  e  “e”),  bem  como  a  proibição  de

contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos ou

enquanto o compromissário ELTON BARALDI possuir mandato eletivo

no município.

Consigno  que  foi  instaurado  Procedimento

Administrativo,  registrado  no  SIMP  sob  o  nº  001863-013/2021,

para acompanhamento do TAC.

Não obstante, o objetivo almejado pelo Inquérito Civil

foi alcançado, ocasião em que o Parquet promoveu o ARQUIVAMENTO

em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei 7.347/1985 e no

artigo 53 da Resolução 52/2018 do CSMP-MT, submetemos os autos

para  a  necessária  apreciação  e  homologação  administrativa  do

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado de

Mato Grosso.

Contudo, no que concerne a CLÁUSULA QUARTA do Acordo de

não Persecução Cível em anexo, na qual as partes transacionaram

o  presente  feito,  respaldado  pelo  artigo  3º,  §  2º,  da

13.140/2015, bem como artigo 487, inciso III, alineia “b” do

Novo Código de Processo Civil, há necessidade de homologação

judicial. 
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Isso porque, trata-se de direito indisponível, passível

de  transação,  conforme  prevê  o  artigo  3º  §  2º  da  Lei

13.140/2015: 

Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse

sobre  direitos  disponíveis  ou  sobre  direitos

indisponíveis que admitam transação. 

§ 1º (...) 

§  2º  O  consenso  das  partes  envolvendo  direitos

indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em

juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. 

Ainda, nesse sentido, anota Fredie Didier Jr.: 

No que se refere à transação, tem-se que se trata de

uma  maneira  mais  célere  e  menos  dispendiosa  para  a

resolução do conflito judicializado. Além disso, a sua

prática  contribui  para  o  sentimento  de  pacificação

social  e  convivência  harmônica  entre  as  partes.  Sem

dúvida,  constitui  um  método  de  autocomposição  dos

conflitos judiciais, sendo que, em regra, implica numa

concessão  mútua,  em  que  cada  parte  impõe  e  cede

condições ao fim do litígio. (DIDIER JR., Fredie. Curso

de Direito Processual Civil:teoria geral do processo e

processo de conhecimento (vol. 1). 11ª ed. Salvador:

Editora JusPodivm, 2009, p. 519). 

Diante do exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO, representado pelo Promotor de Justiça que ao final
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subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais,  requer  a  HOMOLOGAÇÃO  JUDICIAL do  ACORDO  DE NÃO

PERSECUÇÃO CÍVEL  nº 12/20211, por sentença, a fim de que produza

seus efeitos legais.

Pede deferimento.

Primavera do Leste, 07 de junho de 2021.

Adriano Roberto Alves

  Promotor de Justiça

1 -  CLÁUSULA QUARTA -  Aplicam-se ainda aos  COMPROMISSÁRIOS THIAGO
FRACAROLLI,  GABRIEL  ROMAGNOLI  FRACAROLLI,  SUZERLEI  APARECIDA
ROMAGNOLI e MARCOS ANTÔNIO GIROLOMETTO  a suspensão dos direitos
políticos por 05 (cinco) anos, sujeito à homologação judicial nos
termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015,
que, caso não homologado, será considerado como compromisso de não
se candidatar a cargos eletivos e não assumir cargos não eletivos
que pressuponham o pleno exercício dos direitos políticos, por 05
(cinco) anos - (nos moldes da Resolução nº080-2020-CSMP – Artigo
5º, I, alíneas “d” e “e”), bem como a proibição de contratar com o
Poder  Público  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos  ou  enquanto  o
compromissário ELTON BARALDI possuir mandato eletivo no município.
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