
1ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 
SÃO MATEUS DO SUL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por sua agente signatária, no

uso de suas atribuições constitucionais e legais, com suporte no incluso Inquérito Civil nº MPPR-

0136.14.000089-6, vem perante Vossa Excelência, nos termos dos artigos 127, caput, 129, inciso

III, 37, caput e § 4º e 15, inciso V, da Constituição Federal; artigo 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da

Lei  nº  8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público);  artigo  68,  inciso  VI,  da  Lei

Complementar nº 85/99 (Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná); artigos 1º e 5º, da Lei nº

7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); e artigos 1º ao 5º, 9º, caput, incisos XI e XII, 10, caput, incisos I

e XII e 11, caput, inciso I, c/c art. 12, caput, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade

Administrativa), propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, em desfavor de:

LUIZ  ADYR  GONÇALVES  PEREIRA,  brasileiro,  casado,  portador  do  CPF

319.897.059-87,  nascido em 10.06.54,  filho de  MIRIAN WOLFF  PEREIRA e  de ADYR ORLANDO

GONCALVES PEREIRA,  residente e domiciliado à  Rua Barão  do Rio Branco, 564,  Centro, em São

Mateus do Sul, CEP 83900-000;

JOÃO ALFREDO BUCHNER DA SILVA,  brasileiro, portador do CPF 06860885904 e

do RG 453499 SESP/PR, nascido em 08/03/1945, filho de Amália Sharnoveber da Silva e Godofredo

Buchner da Silva, residente à Rua Guilherme Kantor, 456, apto 124, em São Mateus do Sul/PR, CEP

83900-000;
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C.A.Z. DIAS & CIA LTDA,  pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ

11.246.632/0001-56, com sede à BR 476 KM 278, 86, JD Dona Hermínia, em São Mateus do Sul,

CEP 83900-000;

PAULISTA & SCHIMDT LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ

07.496.467/0001-13, com sede à Rua Rodolfo Wolff, 302, Vila Amaral, em São Mateus do Sul, CEP

83900-000; e 

AMAURI CONCATO SCHIMDT, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF

sob nº o 782.445.449-53, natural de Dois Vizinhos/PR, nascido no dia 07.12.1969, filho de Zacarias

Alves Schimdt e de Lídia Maria Concato, domiciliado na Rua Domingos Cunha Maciel, nº 735, Vila

Amaral, nesta cidade e Comarca de São Mateus do Sul/PR;  pelos fatos e fundamentos a seguir

narrados.

1. DOS FATOS

Em 18 de novembro de 2014 foi  instaurada,  no âmbito da 1ª  Promotoria  de

Justiça  de  São  Mateus  do Sul,  a  Notícia  de  Fato  nº  MPPR  0136-14.000089-6,  posteriormente

convertida  em  Inquérito  Civil,  para  apurar  eventual  irregularidade  na  revogação  do  Pregão

24/2014, o qual tinha por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição de peças, serviços de

mecânica e lavação para manutenção da frota municipal. Segundo informação encaminhada a

Promotoria,  a  revogação  do  pregão  teria  ocorrido  para  prorrogar  o  contrato  ainda  vigente

celebrado com a empresa PAULISTA E SCHMIDT LTDA ME. No entanto, a partir deste objeto inicial,

apurou-se a existência de irregularidades em contratos celebrados  desde  o ano de 2011 – pois,

entre 2011 e 2014, a prestação deste tipo de serviço ao Município ocorreu exclusivamente pela

sucessiva prorrogação dos contratos firmados em março de 2011 com as empresas ora rés.
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Conforme documentos anexos, no ano de 2011 ocorreram três procedimentos

licitatórios para contratação de empresas prestadoras de serviços mecânicos e fornecedores de

peças para manutenção de veículos do Município de São Mateus do Sul, sendo eles:

- Pregão 1/2011, destinado a atender a demanda da frota de veículos do Corpo

de Bombeiros, através do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – FUNREBOM;

- Pregão 2/2011, destinado a atender a demanda da frota de veículos do Fundo

Municipal de Saúde – objeto: “contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra, para veículos leves da

linha multimarcas e veículos pesados e máquinas pertencentes à frota do Fundo Municipal  de

Saúde,  através  de  orçamentação  eletrônica  de  reparação  pelo  sistema  Audatex  e  pela  tabela

tempária do Sindirepa, de conformidade com a solicitação do Departamento de Materiais”.

- Pregão 4/2011, destinado a atender a demanda da frota do  Poder Executivo

municipal, de modo geral (“Prefeitura”) – objeto: “contratação de empresa prestadora de serviços

de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra, para

veículos  leves  da  linha  multimarcas  e  veículos  pesados  e  máquinas  pertencentes  à  frota  da

Prefeitura Municipal,  através de orçamentação eletrônica de reparação pelo sistema Audatex e

pela  tabela  tempária  do  Sindirepa,  de  conformidade  com  a  solicitação  do  Departamento  de

Materiais”.

Como resultado dos referidos certames, foram celebrados  6 contratos, com as

empresas a seguir destacadas:

Pregão 01/2011 *  Contrato 02 /2011 – Lote 1 – contratada:  PAULISTA & SCHMIDT

LTDA ME –79-85,  fl. 71-77, firmado em 25/03/2011, com prazo de

vigência de 12 meses;

* Contrato 03/2011 – Lote 2 – contratado: C.A.Z. DIAS & CIA LTDA -

fl.  71-77,  firmado  em  25/03/2011,  com  prazo  de  vigência  de  12

meses;

Pregão 02/2011 * Contrato 05/2011 – Lote único – PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME -
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firmado em 25/03/2011, com prazo de vigência de 12 meses;

Pregão 04/2011 * Contrato 39/2011 – Lote 1 - PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME – FL.

20-26 do IC, firmado em 25/03/2011, com prazo de vigência de 14

meses;

* Contrato 40/2011 – Lote 2 - C.A.Z. DIAS & CIA LTDA – fl. 36-42 do

IC, firmado em 25/03/2011, com prazo de vigência de 12 meses;

* Contrato 41/2011 – Lote 3 -  PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME – fl.

52-58, firmado em 25/03/2011, com prazo de vigência de 12 meses;

Os  referidos  contratos  foram  aditados  diversas  vezes,  tanto  para  acrescer  o

objeto quanto para  prorrogar o prazo de vigência. Quanto aos acréscimos de objeto, observa-se

que, em relação a todos eles,   o primeiro aditamento ocorreu apenas 5 meses após a assinatura  

dos  contratos,  aumentando  em  25%  o  valo  originariamente  pactuado,  sem  que  houvesse

comprovação  do  aumento  da  demanda,  tampouco  qualquer  motivação  externada  pela

Administração Pública.

Nesse  contexto,  a  ilegalidade  objeto  da  presente  ação  civil  pública  é  o

ADITAMENTO INICIAL irregular de todos os contratos acima especificados (acréscimo imotivado de

25% em todos os contratos) e o dano ao erário causado ao longo dos anos subsequentes (já que  o

valor  do  “aditamento”  inicial  passou  a  ser  considerado  o  próprio  valor  do  contrato  inicial,

conforme será adiante esclarecido.

Conforme  será  abaixo  explicado,  as  duas  empresas  vencedoras  dos

procedimentos licitatórios (PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME e C.A.Z. DIAS & CIA LTDA) pertencem à

mesma família e obtiveram êxito no certame por terem apresentado o menor preço. Ocorre que o

preço apresentado no procedimento licitatório foi  manifestamente  fraudado,  tendo em vista o

REAJUSTE  AUTOMÁTICO  E  IMOTIVADO  de  TODOS  os  contratos,  apenas  5  meses  após  a
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assinatura  dos  contratos.  Considerando os  6  contratos  acima especificados,  observa-se  que  o

acréscimo de 25% em todos eles importou no aumento do valor global (considerando todos os

contratos), à época, de R$ 404.143,25, conforme se observa na tabela a seguir:

Contrato CONTRATADA VALOR
25/03/2011

Aditivo 1
05/09/2011

02/2011
(FUNREBOM – 
veículos leves)

PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME R$ 7.610,00 R$ 1.902,5

03/2011
(FUNREBOM – 
veículos pesados)

C.A.Z. DIAS & CIA LTDA R$ 11.397,00 R$ 4.751,75

05/2011
(SAÚDE)

PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME R$ 129.980,00 R$ 32.495,00

39/2011
(ADM DIRETA)

PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME R$ 291.995,00 R$ 72.998,75

40/2011
(ADM DIRETA)

C.A.Z. DIAS & CIA LTDA R$ 584.008,00 R$ 146.002,00

41/2011
(ADM DIRETA)

PAULISTA & SCHMIDT LTDA ME R$ 583.975,00 R$ 145.993,75

TOTAL R$ 1.608.965,00 R$ 404.143,25

Contudo, conforme apurado nos autos do IC  0136-14.000089-6, analisando-se a

frota do Município de São Mateus do Sul, do Fundo Municipal de Saúde e do FUNREBOM, no ano

de 2011, constata-se que após a celebração dos contratos, em março daquele ano,  não houve

aumento significativo do número de veículos capaz de justificar o termo aditivo (docs. de fls.

111-113 do IC).

Na frota do Município (contratos 39, 40 e 41), no mesmo período, houve apenas

a  incorporação  de  um  caminhão (placas  GWI-5403)  em  06/06/2011  e  de  um  ônibus em

15/04/2011. Ou seja, não houve incremento na frota de veículos leves e tampouco de máquinas

capazes de justificar um aditivo de 25% em um contrato cuja vigência seria anual. Além disso,
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considerando que o caminhão e o ônibus eram novos, não haveria nenhum sentido em aditar o

contrato prevendo tamanha necessidade de manutenção em equipamentos novos.

O mesmo ocorreu em relação às frotas do Fundo Municipal de Saúde   (contrato  

05)    e FUNREBOM    (contratos 02 e 03)  , em que houve acréscimo de apenas  um veículo leve em

cada uma das frotas, sendo que, em ambos os casos, tal aquisição se deu após o termo aditivo,

de modo que ao tempo do acréscimo do contrato não havia nenhum aumento de demanda. 

Portanto, os contratos 02/2011, 03/2011, 05/2011, 39/2011, 40/2011 e 41/2011

foram  aditados  sem  qualquer  razão  concreta  (aparentemente  com  a  exclusiva  finalidade  de

aumentar o preço pago pelo Município de São Mateus do Sul às empresas rés).  Os documentos

anexos  demonstram  que  os  referidos  contratos  foram  prorrogados  exclusivamente  com

fundamento nos  ofícios  juntados às  fls.  896,  897 e  898 dos  autos  de Inquérito Civil,  a  seguir

reproduzidos.  Observa-se,  nos  referidos  documentos,  a  justificativa  genérica  e  desprovida  de

fundamento de que teria havido “aumento da demanda” e “aumento da frota” – sem especificar

os  motivos  do  suposto  “aumento  de  demanda”,  tampouco  indicando  quais  seriam  os  novos

veículos adquiridos pelo Município, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Fundo Municipal de Saúde.

Consta nos ofícios:
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Nos ofícios assinados pelo então Secretário de Saúde e pela Diretora de Obras

somente há referência a “aumento da demanda dos serviços” e “aumento da frota”, sendo que

nos ofícios assinados pelo Subtenente Márcio Lélis Soares da Silva sequer há essa informação.

Todos  os  ofícios  foram  endereçados  ao  então  Secretário  Municipal  de  Administração,  ora
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requerido, João Alfredo Buchner da Silva,   o qual solicitou ao Prefeito Municipal o aditamento de  

todos os contratos no percentual máximo autorizado pela Lei 8.666/93.

No  curso  do  Inquérito  Civil  MPPR  0136-14.000089-6  procedeu-se  à  oitiva  de

REGINA ANTONOWSKI MACIEL, então Diretora do Departamento de Materiais do Município de

São Mateus do Sul e MARCIO LELIS SOARES DA SILVA, Subtenente então responsável pela Seção

de Bombeiros de São Mateus do Sul (mídias em anexo). Conforme se observa da narrativa dos

depoentes,  os  aditamentos  realizados  em  agosto  de  2011  não  tiveram  nenhuma  justificativa

adequada por parte da Administração Pública, tendo sido realizados em total desconformidade

com o previsto no art. 65, §1º da Lei 8.666/93.

No  mesmo  sentido,  o Município  de  São  Mateus  do  Sul  não  apresentou

informação  ou documento  capaz  de  complementar  o  teor  dos  referidos  ofícios,  informando

apenas que o aditamento realizados nos referidos contratos em agosto de 2011 decorreu das

solicitações anexadas às fls. 896, 897 e 898 do Inquérito Civil. Em todos estes documentos consta

apenas a informação de que “justificamos tal solicitação tendo em vista o aumento da demanda

dos  serviços  e  o  aumento  da  frota”.  Apesar  disso,  Regina  e  Márcio,  signatários  de  dois  dos

referidos  ofícios  (responsáveis  pelos  contratos  da  Administração  Municipal  e  do  FUNREBOM,

respectivamente),  não souberam indicar a real  motivação fática para o aditamento de 25% no

valor dos contratos após menos de 6 meses da assinatura do contrato.

Diferente  do  que  constou  nos  ofícios  que  serviram  de  motivação  para  o

aditamento contratual,  não houve aumento da demanda de serviços,  tampouco aumento da

frota de veículos – seja da Administração direta, seja do Fundo de Saúde, seja do FUNREBOM. De

acordo com Regina Antonowski  Maciel,  o pregão para contratação de “empresa prestadora de

serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra,

para veículos leves da linha multimarcas e veículos pesados e máquinas”, realizado em 2011, foi o

primeiro efetuado pelo Município de São Mateus do Sul,  cujo valor indicado decorreu de uma

média dos  gastos  havidos  nos  anos anteriores  com a  manutenção de veículos  –  o  qual  seria,

Rua 21 de Setembro, 766 – Fórum – Centro – CEP 83900-000 - São Mateus do Sul – PR
(42) 3532-4017



1ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul

portanto, suficiente para custear as despesas com a referida atividade ao longo do período de

vigência do contrato.

De acordo com Regina (depoimento em anexo),  quem decidia a respeito dos

aditivos era o então Secretário Municipal  de Administração,  o ora requerido  JOÃO ALFREDO

BUCHNER DA SILVA, informando que a solicitação de aditivo foi feita sem que ela, pessoalmente,

verificasse  a ocorrência de real  “aumento da demanda” ou “aumento da frota”.  Regina narra,

ainda, que havia controvérsias entre a demanda apresentada pelo Município (ou seja, o serviço a

ser  contratado após a conferência do orçamento pela empresa)  e  os  materiais/serviços que a

empresa  queria  fornecer.  Nos  termos  referidos  pela  testemunha  (áudio  em  anexo,  20’30’’  -

22’06’’): 

Era uma dificuldade grande que a gente tinha com essa empresa, de não aceitar
que era a Prefeitura que gerenciaria o contrato; que seria de acordo com o que
o fiscal pediss  e.   (…) Ele [fiscal do contrato] entrou em desacordo com a empresa
por essa questão: chegava o orçamento pra mim, eu imprimia e passava para o
fiscal avaliar aquele orçamento, a necessidade da troca das peças, se é peça
original ou alternativa, qual era a mais apropriada para aquele veículo… então
eu imprimia aquilo ali, o fiscal pegava e ia até a oficina para verificar o veículo e
as peças que foram relatadas ali. Teve um determinado orçamento em que ele
pediu pra excluir alguns itens que ele não achava necessário trocar; “Exclua
essas peças aqui, que não há necessidade, e daí devolva pra gente reavaliar o
orçamento  e  passar  pro  Secretário  autorizar”.  Eles  não  aceitaram;  aí  até
discutiram,  não  aceitaram…  Então  o  que  acontecia  nessa  época,  em  2014,  a
empresa, o Sr. Amauri ou um dos seus funcionários, ligavam para o Secretário
de Administração e ele autorizava a fazer, tirando a autoridade do fiscal.  E isso
aconteceu diversas vezes.

Quanto ao aditamento solicitado pelo FUNREBOM,  MARCIO LELIS SOARES DA

SILVA,  Subtenente então responsável  pela Seção de Bombeiros  de São Mateus do Sul,  referiu

(áudio em anexo, 16’45’’ e 18’40’’):

Eu jamais faria um ofício dessa natureza por iniciativa própria; logicamente que
eu faria  por  orientação do meu comandante na época,  porque já  estava por
dentro da situação, tinha bastante contato com a Prefeitura,  ou por conta do
próprio  Secretário  de  Administração,  ou  do  setor  de  compras,  ou  do  setor
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competente,  que acabava solicitando que fizesse esse ofício para atender a
nossa demanda” (…) “Muitas vezes eu era orientado, não “faça simplesmente”,
mas ‘olha, vai ser feita uma prorrogação, porque é previsto, mas é necessário
isso’. Muitas vezes nós éramos orientados nesse aspecto”. 

Além disso, no curso do Inquérito Civil, solicitou-se ao Município de São Mateus

do Sul a apresentação das notas de empenho e pagamento relativas a cada um dos contratos,

inclusive  requerendo  que  as  informações  fossem  separadas  de  acordo  com  cada  aditivo

contratual. Observa-se que, em todos os casos, o valor informado pelo Município para execução

do primeiro ano de contrato considera  o valor  global, considerando o primeiro aditivo como

sendo  parte  do  valor  inicial  da  contratação  (anexo  “notas  de  empenho  apresentadas  pelo

Município de São Mateus”. Portanto, resta evidente a irregularidade de todos os aditamentos

realizados em 5 de setembro de 2011, já que este  acréscimo injustificado,  após menos de 6

meses da vigência do contrato, tornou possível a transferência irregular de recursos públicos às

empresas contratadas, gerando significativos prejuízos ao Município de São Mateus do Sul.

Além do aditamento irregular  em si,  frisa-se  que esse  acréscimo indevido ao

valor inicial do contrato impactou nas prorrogações subsequentes dos contratos (uma vez que o

serviço de manutenção de veículos foi prestado pelas empresas requeridas até o ano de 2014

unicamente  por  meio  de  aditamentos  contratuais).  Todos  os  aditamentos  consideraram como

valor do contrato o valor inicial acrescido de 25%. 

Exemplifica-se  :    o  Contrato  nº  41/2011,  firmado  com  a  empresa  PAULISTA  &

SCHMIDT LTDA ME, tinha como valor  inicial  R$ 583.975,00,  tendo como  prazo de vigência  o

período  de 12  meses,  contados  a  partir  de  março de 2011.  Com o aditamento realizado em

setembro de 2011, referido contrato foi acrescido injustificadamente em R$ 145.993,75 (25% do

valor original). As prorrogações do prazo contratual, por sua vez, realizadas em 2012, 2013 e 2014,

não consideraram como valor do contrato os R$ 583.975,00 inicialmente previstos, e sim o valor

anual de R$ 729.968,75 (ou seja, o valor original do contrato acrescido de 25%). Deste modo, os

requeridos fraudaram o procedimento licitatório, pois venceram o certame apresentando valor
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fictício, inferior ao dos concorrentes, já sabendo que o valor futuramente pago pela Administração

seria muito superior ao licitado.

Nesse contexto,  não se  desconhece que houve a  prestação de serviços  pelas

empresas requeridas ao Município de São Mateus do Sul (ainda que os valores de tais serviços

possam  sejam  também  questionáveis),  contudo,  quaisquer  valores  repassados  pelo  ente

municipal  que  extrapolem  o  valor  anual  previsto  nos  contratos  originários  NÃO  POSSUEM

RESPALDO  LEGAL  E  DEVEM  SER  RESTITUÍDOS  AOS  COFRES  PÚBLICOS.  No  caso  do  Contrato

4  1  /2011  ,  utilizado  como exemplo  acima,  qualquer  montante  superior  ao  valor  anual  de  R$

583.975,00  repassado  à  empresa  PAULISTA  &  SCHMIDT  LTDA  ME  deve  ser  restituído  ao

Município de São Mateus do Sul.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1  Da imprescritibilidade  do ressarcimento ao erário  decorrente  de  ato  de
improbidade doloso

Inicialmente, consigna-se que o requerido Luiz Adyr Gonçalves Pereira exerceu a

função de Prefeito Municipal de São Mateus do Sul até 31/12/2012, sendo novamente eleito ao

cargo em 2017 e nele permanecido até 31 de dezembro de 2020. Entretanto, considerando que os

fatos que embasam a presente ação ocorreram em março e setembro de 2011, entende-se que a

aplicação de sanções pela prática dos referidos atos encontra-se prescrita, em razão do disposto no

art. 23, I da Lei 8.429/1992, tendo em vista que o encerramento do mandado no qual ocorreu o

ato danoso ao erário deu-se em 31/12/2012.

Entretanto,  tal  situação  não  afasta  a  necessidade  de  ressarcimento  do

significativo dano causado pelos requeridos ao erário, o qual é imprescritível, nos termos do art.

37, §5º da Constituição Federal1 e nos termos da jurisprudência, especialmente pelo já decidido

1§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
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pelo Supremo Tribunal Federal  no RE 852475/SP e pelo que dispõe a Súmula 634 do Superior

Tribunal de Justiça. De acordo com tais entendimentos:

1) São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de

ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig.

Min.  Alexandre  de  Moraes,  Rel.  para  acórdão  Min.  Edson  Fachin,  julgado  em  08/08/2018

(repercussão geral);

2) Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto

na lei  de  improbidade administrativa para os agentes públicos.  Aprovada em 12/06/2019,  DJe

17/06/2019.

Especificamente no caso dos autos, tem-se que o primeiro aditamento, firmado

antes do decurso do período de um ano de vigência do contrato,  foi ilegal e ensejou evidente

dano ao Município de São Mateus do Sul. Isso porque o valor  efetivamente contratado pelo

Município de São Mateus do Sul para reparação de veículos da frota do Município, do FUNREBOM

e do Fundo Municipal de Saúde entre março de 2011 e março de 2012 foi de R$ 2.013.108,25, e

não  R$  1.608.965,00, como  inicialmente  previsto  no  contrato  firmado  em março  de  2011.  O

mesmo ocorreu nos anos subsequentes, considerando que os contratos foram todos prorrogados

contemplando o valor de tal aditamento inicial. 

Houve uma evidente fraude, considerando que o preço inicialmente apresentado

pelas requeridas era somente parcial – já que foi, logo após, “complementado” com o percentual

de 25%, sem qualquer justificativa idônea por parte do gestor público, causando prejuízo nominal,

à época do aditamento, no valor de R$ 404.143,25 (quatrocentos e quatro mil, cento e quarenta e

três reais e vinte e cinco centavos).

A  caracterização  de  tal  procedimento  como  ATO  DE  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA DOLOSO será a seguir especificado (item 2.3).
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2.2 Da ilegalidade dos aditamentos contratuais
Sabe-se  que o aditamento dos  contratos  firmados pela Administração Pública

decorre do disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, o qual prevê:

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I     -     unilateralmente pela Administração:  
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos;

b) quando  necessária  a  modificação  do  valor  contratual  em  decorrência  de  acréscimo  ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

(...)

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor  inicial  atualizado  do  contrato, e,  no  caso  particular  de  reforma  de  edifício  ou  de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§  2o  Nenhum acréscimo ou supressão  poderá  exceder  os  limites  estabelecidos  no  parágrafo
anterior, salvo:

I – (VETADO);

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

Cabe destacar que a alteração contratual deve ser excepcional, devendo o gestor

público especificar os acréscimos ou supressões  no objeto do contrato (o que,  no caso,  não

ocorreu). A Administração Pública, no que diz respeito aos procedimentos licitatórios, vincula-se

ao cumprimento do art. 3º da Lei 8.666/93 – ou seja, deve  garantir a observância do princípio

constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa para  a  administração  e  a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável,  atentando aos princípios 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.

Noutros termos, a contratação pela Administração deve observar estritamente o

objeto licitatório, sob pena de subverter a própria natureza da licitação – pois de nada adiantaria

licitar  a  prestação  de  determinado  serviço  ou  o  fornecimento  de  determinado  produto  se,
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finalizada a licitação, houvesse ampla liberdade de contratação pelo administrador, aumentando

os valores do contrato.

No caso dos  autos,  contudo,  os  aditamentos  contratuais  celebrados  em 5 de

setembro de 2011 configuraram simples aumento da contraprestação paga pela Administração

Pública, pois não houve nenhum indicativo de  aumento na demanda de serviços –  o que seria

imprescindível para autorizar a majoração dos valores do contrato, sobretudo considerando que o

aditamento  ocorreu  menos  de  6  meses  após  a  assinatura  dos  contratos.  Como  não  houve

aumento da demanda de serviços,  conclui-se que o então Prefeito Municipal e o Secretário de

Administração  valeram-se  do  disposto  no  art.  65,  §1º  da  Lei  8666/93  para  simplesmente

transferir valor maior em relação ao previsto no edital de pregão, causando prejuízo evidente aos

cofres públicos e enriquecimento ilícito por parte das empresas requeridas.

2.3 Da caracterização do ato de improbidade administrativa doloso

A realização de aditamento contratual manifestamente irregular caracteriza ato

de improbidade administrativa, conforme preconiza o art. 10, VIII da Lei 8.429/92. 

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:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio
particular,  de  pessoa  física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou  valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta
lei;
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente
(...)
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Não há dúvida quanto à irregularidade dos  aditamentos  realizados em 05 de

setembro 2011. Observa-se que, por “solicitação” do requerido João Alfredo, então Secretário de
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Administração, o então Prefeito Municipal, requerido Luiz Adyr, aditou SEIS CONTRATOS, todos na

mesma data, com menos de 6 meses de vigência, aumentando o valor de todos eles em 25% do

originalmente contratado.  Não houve a apresentação de  nenhuma situação excepcional, pelo

Secretário  Municipal  de  Obras  e  pelo  Prefeito  Municipal,  que  justificasse  a  realização  de  seis

aditamentos, todos eles para acrescer o valor contratual no percentual máximo autorizado pela

legislação vigente (25%), antes da metade do período de vigência do contrato. É impossível que os

agentes públicos então responsáveis pela contratação tenham comprometido o patrimônio do

Município de São Mateus do Sul em mais de R$ 400.000,00 por “descuido”, sem questionar as

razões para destinação de recursos vultuosos. Agindo desta forma, os requeridos Luiz Adyr e João

Alfredo  praticaram  ato  DOLOSO  de  improbidade  administrativa,  violando  os  princípios  da

legalidade, da impessoalidade e da moralidade, os quais devem nortear a atuação do gestor

público. 

Não se desconhece a ampla discussão doutrinária e jurisprudencial quanto ao

conceito de dolo nos atos de improbidade administrativa. Contudo, prevalece o entendimento que

o dolo do agente público apto a caracterizar a improbidade administrativa é genérico, bastando a

aferição  da  vontade  do  agente  em  relação  à  prática  do  ato  ímprobo  tipificado,  sendo

desnecessária a demonstração de finalidade específica.

No caso dos autos, portanto, é inequívoco que os requeridos João Alfredo e Luiz

Adyr tinham plena ciência de que estavam promovendo o aditamento dos contratos sem respaldo

jurídico, uma vez que em nenhum momento especificaram a motivação administrativa para o

aditamento contratual.

Mesmo que se adotem critérios mais restritivos quanto ao conceito de dolo por

parte  dos  agentes  públicos2,  observa-se  que  o  ato  objeto  da  presente  ação  é  evidentemente

doloso. Nesse sentido, cabe destacar:

2 A discussão foi bem sintetizada pelos advogados Claudia Elena Bonelli e Tulio Jales, no texto “O elemento subjetivo
na  Lei  de  Improbidade  Administrativa  (LIA)”.  Disponível  em:  <https://www.aasp.org.br/em-pauta/o-elemento-
subjetivo-na-lei-de-improbidade-administrativa-lia/>. Acesso em 30 de julho de 2021.
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Quais seriam, então, as saídas para que a jurisprudência construa critérios mais seguros
e transparentes à configuração de ações ímprobas?

Passo essencial é assumir que a interpretação concreta dos princípios da Administração
Pública é tarefa complexa aos gestores públicos. Situações práticas muitas vezes impõem
ao agente a necessidade de abrir mão do cumprimento de uma norma para assegurar a
efetividade de outra.

A aferição da vontade do agente passa pela compreensão da finalidade à qual o ato se
destinava, do contexto de sua realização e dos impactos envolvidos no seu fazer (TJAC,
Acórdão nº 6.848). Sem a avaliação de elementos contextuais e finalísticos, a aferição da
intenção que o elemento subjetivo da improbidade requer vira uma mera carta branca.
Condutas  em  princípio  ilegais  podem  ser  racionalmente  justificáveis  diante  de
determinadas circunstâncias fáticas.

A  possibilidade  de  agentes  justificarem  racionalmente  suas  condutas  ilegais é  a
fronteira que diferencia a ilegalidade da improbidade (STJ, REsp nº 1.660.398).

Ainda que se adote tal perspectiva restritiva do conceito de ato doloso no âmbito

da improbidade administrativa, tem-se que:

a)  a  assinatura  dos  aditivos  contratuais  não  serviu  para  assegurar  qualquer

interesse do Município de São Mateus do Sul, já que não houve contrapartida ao ente público (ou

seja,  os  serviços  que  foram  prestados  pelas  empresas  contratadas  foram  exatamente  os

decorrentes do contrato originário, firmado em março de 2011);

b)  é evidente que o Prefeito Municipal e o Secretário de Administração têm

plena  ciência  da  finalidade  de  um  aditamento  contratual  que  acresce  em  25% ao  valor  da

contratação original, sendo consectário  lógico a  necessidade de motivação administrativa do

referido ato (o que não ocorreu);

c) não se verifica a possibilidade de justificativa para o ato praticado, diante da

ausência de aumento da frota de veículos e da inexistência de situação excepcional que ensejasse

um grande aumento na demanda de manutenção da frota de veículos. É totalmente inconcebível

que “por descuido”, os gestores promovido o aditamento em 6 contratos, na mesma data, todos

eles firmados com as mesmas empresas, de propriedade da mesma família.
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Deve-se destacar a existência de condenação, pelo Tribunal de Justiça do Estado

de  São  Paulo,  de  ex-Prefeito,  pela  prática  de  ato  doloso  de  improbidade  administrativa em

situação análoga a destes autos, conforme se observa na seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  10,  VIII,  DA  LEI  8.429/92.  IRREGULAR
ADITAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS
ELEMENTOS  DE  PROVA  DOS  AUTOS,  CONCLUIU  PELA  COMPROVAÇÃO  DO  ELEMENTO
SUBJETIVO  E  PELA  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I.  Agravo  interno  aviado  contra  decisão  que  julgara  recurso  interposto  contra  decisum
publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de
origem negou provimento às Apelações, interpostas pelos réus, contra sentença que, por sua
vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Município da Estância
Balneária de Ubatuba, na qual postula a condenação da empresa ora agravante e do corréu,
ex-Prefeito,  pela  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa,  consubstanciados  em
irregular aditamento de contrato de operação de aterro sanitário.
III. No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, concluiu
pela configuração do ato ímprobo, previsto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, ao fundamento
de que "a  conclusão alcançada pelo órgão de  apoio deve ser  confirmada,  pois,  nestes
autos,  os  requeridos  não  comprovaram  o  substancial  acréscimo  nos  custos  dos
equipamentos em prazo inferior a 02 (dois) anos (entre setembro/2001 e agosto/2003).
Ademais, somente depois do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ter constatado a
irregularidade que a contratada tentou justificar o acréscimo alegando que, no período,
adquiriu novo equipamento (rolo compactador) a pedido da Companhia de Tecnologia de
Saneamento  Ambiental  -  CETESP  (fls.  290/292),  fatos  igualmente  não  demonstrados.
Inexiste nos autos a nota fiscal de aquisição do rolo compactador, tampouco documento
expedido pela CETESB exigindo a compra do novo equipamento, a impedir o acolhimento da
justificativa,  ressaltando  que  a  própria  Enceterra  reconhece  que  houve  redução  na
quantidade de lixo processado no período (em especial fls. 290/291), a implicar, obviamente,
na redução dos custos de operação. O valor por tonelada de lixo processada já havia sofrido
reajuste  por  ocasião  do  segundo  aditamento  contratual,  celebrado  em  dezembro/2002,
passando de R$ 14,72 para R$ 17,01 (fls. 37/39),  não havendo qualquer justificativa para
novo acréscimo em setembro/2003 (apenas nove meses depois do reajuste), saltando para
R$ 28,85, a título de reequilíbrio contratual (fls. 65/66), o que gerou novas despesas ao
erário no importe de R$ 435.240,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta
reais), pagamento efetuado (fls. 141). (...) Destaco, outrossim, que o réu Paulo (ex-prefeito)
não ofereceu nenhum documento com a sua defesa prévia (fls. 393/430) ou contestação (fls.
727/256),  ausente, por conseguinte, demonstração de que 'agiu com todas as cautelas e
cuidados, tendo sido diligente com o dinheiro público', ao contrário do alegado em seu apelo
(em especial fls. 1082). Confirmada a concretização de aditamento contratual irregular pelos
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requeridos, que ocasionou maiores receitas à Engeterra e despesas injustificadas ao erário
do  Município  de  Ubatuba,  restou  configurado  o  ato  de  improbidade  administrativa,
observado o disposto nos artigos 9º,  10 e 11 da Lei  n°  8.429/92.  As condutas dos réus
indicam,  ao  menos,  prejuízo  aos  cofres  públicos  e  violação  dos  princípios  aplicáveis  à
Administração  (artigos  10  e  11  -  uma  vez  que  realizado  o  pagamento  indevido),
evidenciado o dolo (elemento subjetivo) em razão da ausência de circunstâncias fáticas a
embasar  o  aditamento  contratual  formalizado  apenas  nove  meses  depois  do  último
reajuste  de  preço, com  aumento  substancial  do  valor  unitário  da  tonelada  de  lixo
processada, ajustes firmados somente pelos requeridos (em especial fls. 32 e 45), anotando
que  o  réu  e  ex-prefeito  Paulo  já  foi  condenado  por  esta  Corte  em  outras  ações  de
improbidade  (v.g.  AP  n°  0084045-93.2007.8.26.0000,  rel.  Des.  Osvaldo  Magalhães,  j.
25/08/2014, AP n° 0356056-68.2009.8.26.0000, rel. Des. Camargo Pereira, j. 27/11/2012, AP
nº 0001969-60.2006.8.26.0642,  rel.  Des.  Danilo Panizza,  j.  14/09/2010 e  AP n°  9061290-
53.2006.8.26.0000, rel. Des. Leme de Campos, j. 14/04/2008) (...) Os réus foram condenados,
cada um, ao pagamento de multa civil em valor correspondente ao dano reconhecido (R$
435.240,00 - quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta reais), penalidades que
devem  ser  mantidas,  diante  do  disposto  no  art.  12,  II,  da  Lei  n°  8.429/92.  Além  disso,
enquadradas as condutas somente no art. 10 da Lei n° 8.429/92, correta a imposição para a
pessoa jurídica da multa civil e da proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de
05 (cinco) anos, bem como, para a pessoa física (ex-prefeito), da multa civil, perda da função
pública,  suspensão  dos  direitos  políticos  e  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,
também pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem violação ao art. 12, parágrafo único, da mesma
norma, tendo em vista que, em tese, as punições aos acusados poderiam ter sido maiores".
IV. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido -
para  acolher  a  pretensão do agravante e afastar  sua condenação pela prática de ato de
improbidade administrativa - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em
Recurso  Especial,  nos  termos  da  Súmula  7/STJ.  Nesse  sentido:  STJ,  AgRg  no  AREsp
210.361/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgRg
no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015;
AgRg  no  AREsp  535.720/ES,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de
06/04/2016.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt  no  AREsp  1220503/SP,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Cabe destacar que o  s   requerido  s   Luiz Adyr   e   Amauri Schimdt figuram como réus  

em    outra  ação  de  improbidade  administrativa  ,  a  qual  tramita  sob  o  número   0000969-

10.2020.8.16.0158 perante  este  Juízo,  cujo  objeto  é  também  a  apuração  de  atos  ímprobos

relacionados à aquisição de areia, pedra brita e pedregulho pelo Município de São Mateus do Sul,
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mediante  contratos  novamente  assinados  pelo  então  Prefeito  Luiz  Adyr  com empresa  cujos

sócios são os filhos de Amauri e Eliana.

Além disso,  o requerido  Amauri  Concato Schimdt e seu cunhado Rozaldo de

Jesus Junior (sócio-administrador da C.A.Z.DIAS) figuram como réus na Ação Penal nº 0000083-

27.2019.8.16.0164, na Comarca de Teixeira Soares, cujo objeto é também a fraude à licitação

mediante ajuste e combinação de preços3

R  eferida  ação,  assim  como  a  presente,  decorre  de  apurações  realizadas  em  

Inquérito Civil no âmbito desta Promotoria de Justiça, sendo evidente a atuação do então Prefeito

Municipal  para,  em  violação  ao  princípio  da  legalidade  e  da  impessoalidade,  beneficiar  os

requeridos Amauri e Márcia, causando grave prejuízo ao erário.

Da responsabilidade dos particulares e da confusão entre as pessoas jurídicas

requeridas

A Lei 8.429/92, alterada pela recente Lei 14.230/2021, dispõe, em seu art. 3º,

acerca da responsabilidade dos particulares, nos seguintes termos:

“Art.  3º  As  disposições  desta  Lei  são  aplicáveis,  no  que  couber,  àquele  que,
mesmo  não  sendo  agente  público,  induza  ou concorra  dolosamente  para  a
prática do ato de improbidade.

3 Exemplificativamente, transcreve-se o FATO 1 objeto da referida denúncia: No dia 16 março de 2016, por volta das
9h40, na sede da Prefeitura Municipal  de Teixeira  Soares,  localizada na Rua XV de Novembro,  nº 135,  neste
Município e Comarca de Teixeira Soares, os denunciados AMAURI CONCATO SCHIMDT, representante legal da
empresa Paulista & Schimdt Ltda – ME (Diesel & Cia), CARLOS EDUARDO PAULISTA DA ROSA, representante legal
da empresa Forte Plan Construções Ltda – ME, e ROZALDO DE JESUS JUNIOR, representante legal da empresa
C.A.Z. Dias & Cia Ltda - ME (BR Caminhões), com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de
suas condutas, em concurso e unidade de desígnios entre si, fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter
competitivo do procedimento licitatório Pregão nº 17/16 do Município de Teixeira Soares, com o intuito de
obterem  para  si,  vantagem  decorrente  da  adjudicação  do objeto  da  licitação,  qual  seja,  a  contratação
remunerada da empresa Paulista & Schimdt Ltda – ME (Diesel & Cia) pelo Município para executar os serviços de
transporte de cascalho da pedreira municipal até as estradas designadas pelos servidores municipais. A fraude
consistiu  na  prévia  combinação  e  ajuste  dos  valores  das  propostas  apresentadas,  vez  que os  denunciados
possuem grau de parentesco entre si  e partciparam simultaneamente de diversos procedimentos licitatórios na
região (fs.  23/60);  apresentaram propostas  com pequena diferença de valores  entre si  e  muito abaixo dos
demais licitantes e somente a empresa Paulista & Schimdt Ltda – ME (Diesel & Cia) possuía veículos capazes de
efetuar o objeto do contrato.
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§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de
direito  privado  não  respondem  pelo  ato  de  improbidade  que  venha  a  ser
imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e
benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.
§  2º  As  sanções  desta  Lei  não  se  aplicarão  à  pessoa  jurídica,  caso  o  ato  de
improbidade  administrativa  seja  também  sancionado  como  ato  lesivo  à
administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.”
(NR)

Cumpre salientar que a redação anterior do mesmo dispositivo, vigente quando

da prática dos ato ímprobo pelos requeridos, dispunha:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo

não  sendo  agente  público,  induza  ou  concorra  para  a  prática  do  ato  de

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

É inequívoco que todos os requeridos (pessoas jurídicas e físicas) se beneficiaram

do aditamento contratual, considerando o acréscimo ilícito realizado nos contratos, contudo, com

o intuito de evitar discussão quanto à incidência da nova legislação em relação ao reconhecimento

do ato de improbidade objeto desta ação e o consequente ressarcimento, registra-se que, em

relação aos requeridos LUIZ ADYR, JOÃO ALFREDO E AMAURI SCHIMDT,  é inequívoco o dolo de

causar  lesão  ao  erário. Observa-se  que  as  únicas  empresas  vencedoras  dos  procedimentos

licitatórios acima mencionadas foram a de Amauri (Paulista e Schimdt LTDA) e a empresa de seus

cunhados Cliciane Andrea Dias Paulista (casada com Eugênio Paulista,  irmão de Eliana Paulista

Schimdt, esposa de Amauri) e Rozaldo de Jesus Junior (casado com Edna Paulista, também irmã de

Eliana),  os  quais  eram  sócios  da  empresa  C.A.Z.  DIAS  &  CIA  LTDA.  Além  de  apenas  as  duas

empresas  vencerem  os  editais,  ofereceram  preços  menores  em  relação  aos  concorrentes

justamente porque poucos meses depois promoveriam o aditamento injustificado do contrato.

Salienta-se  que Rozaldo era conhecido apenas como “o cunhado do Amauri”,

sendo evidente que não houve efetiva disputa entre as licitantes, e sim um conluio com a intenção

de prejudicar o erário municipal. Além disso, conforme se verificará na tabela a seguir, embora
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todos  os  contratos  tenham  sido  indistintamente  aditados,  os  empenhos  apresentados  pelo

Município de São Mateus do Sul indicam que o repasse indevido de valores ocorreu efetivamente,

quase em sua totalidade, nos contratos firmados pela Paulista & Schimtd LTDA, representada por

seu sócio Amauri. Entre os contratos firmados com a C.A.Z. DIAS, somente o nº 40 teve parte do

aditivo  efetivamente  utilizado,  segundo  os  documentos  encaminhados  pelo  Município  de  São

Mateus do Sul.

A confusão empresarial (e a consequente responsabilidade dos requeridos pela

integralidade  do  prejuízo  causado  ao  Município  de  São  Mateus  do  Sul)  também  pode  ser

observada pelos seguintes elementos:

-  As  duas  empresas,  pertencentes  à  mesma  família,  foram  as  únicas  que

prestaram serviços de manutenção de veículos ao Município de São Mateus do Sul entre os anos

de 2011 e 2014, por meio dos contratos ilegais, sendo que o direcionamento dos contratos resta

evidente pela relação de pessoalidade existente entre os sócios das empresas  C.A.Z. DIAS & CIA

LTDA e PAULISTA & SCHIMDT LTDA, cujos administradores são cunhados;

- A C.A.Z. DIAS & CIA LTDA tem como sócio-administrador  ROZALDO DE JESUS

JUNIOR,  o qual convive em união estável com EDNA MARA PAULISTA (irmã de ELIANA MÁRCIA

PAULISTA SCHIMDT e cunhada de AMAURI SCHIMDT). Ainda, a única outra sócia da requerida C. A.

Z. DIAS & CIA LTDA é CLICIANE ANDREA ZENE DIAS, a qual  é (ou ao menos era ao tempo da

licitação)  companheira  de  EUGÊNIO  MARCOS  PAULISTA,  também  irmão  de  ELIANA MÁRCIA  e

cunhado de AMAURI. A empresa PAULISTA & SCHIMDT LTDA ME, por sua vez, é titularizada por

ELIANA MÁRCIA PAULISTA SCHIMDT e AMAURI SCHIMDT, os quais são casados entre si.

-  Além  do  vínculo  familiar  (já  destacado  também  nas  ações  nº  0000969-

10.2020.8.16.0158  e  0000083-27.2019.8.16.0164,  acima  mencionadas),  a  confusão  entre  as

empresas  pode  ser  observada,  ainda,  pelo  fato  de  que  ambas possuem  o  mesmo  contador

responsável, MARCIO PETTRAS GUGELMIN ARRUDA e, ainda, pelo curioso fato de que, perante a

Receita  Federal,  constava  como  endereço  eletrônico  da  C.A.Z.  DIAS  &  CIA  LTDA
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“diesel_cia@yahoo.com.br”,  correspondente  exatamente  ao  nome  fantasia  da  requerida

PAULISTA & SCHIMDT LTDA, qual seja, “Diesel & Cia”.

A contratação de duas pessoas jurídicas pertencentes à mesma família (situação

conhecida publicamente pela comunidade de São Mateus do Sul, bem como pelos gestores, os

quais se referem ao proprietário da C.A.Z. DIAS como “o cunhado do Amauri”) reforça a fraude

ao procedimento licitatório, bem como reforçam a  responsabilidade do requerido Amauri pela

integralidade do dano causado ao Município de São Mateus do Sul, uma vez que a empresa C.A.Z.

DIAS, embora com personalidade jurídica diversa, também estava submetida informalmente à sua

administração.

2.4 Do valor do dano e da necessidade de futura liquidação da sentença

Em que pese a fraude promovida pelos requeridos para vencer a licitação (com

apresentação de valores inferiores, os quais foram “automaticamente” reajustados em 25% pelo

Prefeito e pelo Secretário Municipal de Administração, poucos meses depois), não se desconhece

que houve a prestação de serviços ao Município de São Mateus do Sul, o que efetivamente merece

ser considerado para fins de estabelecer o valor do dano causado ao erário. 

Por oportuno, cabe destacar que mesmo as situações em que houve prestação

de  serviços  são  questionáveis,  considerando  o  modo  de  operacionalização  dos  contratos.  H  á  

indícios  de  irregularidades  não  apenas  no  primeiro  aditamento  contratual –  especialmente

porque  o  contrato  originário  foi  sucessivamente  prorrogado,  sem  que  houvesse  novo

procedimento licitatório para a escolha de novo fornecedor. Apesar disso, é notória a dificuldade

de, a partir do segundo aditamento, aferir de modo adequado  o eventual prejuízo causado ao

erário, seja em razão do decurso do tempo, seja pela natureza do serviço contratado (já que não

seria possível, na presente data, constatar quais as peças de veículo que foram fornecidas ou quais

os  serviços  que  foram  prestados,  de  forma  específica)4.  Contudo,  em  relação  ao  primeiro

4Conforme se verifica da  análise realizada pelo Relatório de Auditoria elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico
Especializado do Ministério Público do Paraná (em anexo), existem inconsistências quanto ao  tempo de serviço
utilizado para prestação de determinados serviços, bem como quanto ao valor das peças empregadas pelas empresas
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aditamento,  é  evidente  e  inquestionável  a  ilegalidade,  dada  a  ausência  de  motivação

minimamente adequada do ato administrativo.

Nesse sentido, os documentos apresentados pelo Município de São Mateus do

Sul (Relatório de empenhos referentes aos contratos), permitem concluir que o valor excedente ao

originalmente contratado, em cada um dos anos, foi o seguinte:

MAR/11-MAR/12 MAR/12-MAR/13
(inclui termos aditivos 2 e 3)

MAR/13-MAR/14

CONTRATO  02  PAULISTA
& SCHMIDT LTDA ME
- FUNREBOM

R$ 1.816,65 Não foi prorrogado Não foi prorrogado

CONTRATO 03
C.A.Z. DIAS & CIA LTDA

(FUNREBOM)

Inferior ao valor contrato
original

Não foi prorrogado Não foi prorrogado

CONTRATO 05
(PAULISTA  &  SCHMIDT
LTDA  ME)  –  FUNDO
SAÚDE

R$ 30.060,01 R$ 16.742,09 R$ 1.668,95

CONTRATO 39 Inferior ao valor contrato
original

Inferior  ao  valor  contrato
original

Inferior  ao  valor  contrato
original

CONTRATO 40
(C.A.Z. DIAS & CIA LTDA)

R$ 23.076,06 Inferior  ao  valor  contrato
original

Inferior  ao  valor  contrato
original

CONTRATO 41
(PAULISTA  &  SCHMIDT
LTDA ME)

R$ 102.948,00 Inferior  ao  valor  contrato
original

Inferior  ao  valor  contrato
original

Explica-se  que  os  valores  acima  apontados  correspondem  ao  montante

apresentado pelo Município de São Mateus do Sul como  liquidado em relação a cada um dos

contratos, deduzido o valor contratado. Por exemplo, no caso do Contrato 41/2011, cujo valor era

prestadoras  do  serviço.  Além  disso,  as  notas  de  empenho  apresentadas  pelo  Município  de  São  Mateus  do  Sul
relacionadas à  execução do contrato 02/2011,  por exemplo (destinadas ao conserto  de veículos  do FUNREBOM),
indicam a destinação dos valores para conserto de veículos que não constam na lista apresentada pelo Município
(em anexo) – especialmente os veículos placas ALA 5742 e ANS 3477. Portanto, as aparentes fraudes são inúmeras –
contudo,  o  decurso  do  tempo  e  a  utilização  posterior  dos  veículos  impedem  a  demonstração  específica  das
irregularidades atinentes à execução dos contratos. No mesmo sentido, reforçando outras regularidades prováveis na
execução dos contratos (cuja demonstração não será possível em razão do tempo decorrido desde os fatos), tem-se
a afirmação de Márcio de que “não havia uma fiscalização pormenorizada das peças por alguém com experiência
técnica para certificar se as peças efetivamente haviam sido substituídas ou quantas horas haviam sido gastas (mídia
anexa, 29’)”, bem como de que nenhum integrante do Corpo de Bombeiros auxiliava na fiscalização dos contratos:
“o fiscal dos contratos era alguém de dentro da Prefeitura” (mídia anexa, 31’).
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de R$ 583.975,00, observa-se que houve a liquidação e pagamento de R$ 686.923,89 – utilizando-

se, portanto, da quase integralidade do valor ilicitamente aditado. Essa diferença de R$ 102.948,00

deve ser necessariamente restituída aos cofres públicos, devidamente atualizada.

Contudo,  pondera-se que o valor de ressarcimento indicado na presente ação

deve  ser  compreendido  como  VALOR  MÍNIMO,  uma  vez  que  o  efetivo  quantum  do  prejuízo

causado ao Município de São Mateus do Sul deverá ser apurado em liquidação de sentença, já que

dependerá da análise cuidadosa e imparcial das notas de empenho apresentadas pelo ente público

(em anexo), a fim de constatar os exercícios em que os valores destinados às empresas requeridas

excederam  àquele  estabelecido  no  contrato  originário,  ao  qual  os  contratantes  estavam

vinculados.

2.5 Da indisponibilidade de bens

A  exposição  dos  fatos,  acompanhada  de  documentos,  confirma  que  os

requeridos, agindo em total dissonância com a legislação e afronta aos princípios da administração

pública, causaram  dano ao Município de São Mateus do Sul de pelo menos  R$ 176.311,75, de

acordo com os valores pagos à época, mas que deverão ser corrigidos até a presente data pelo

Contador Judicial.

Dessa forma, imperativa a imposição de gravame patrimonial sobre os bens dos

requeridos,  tornando-os  indisponíveis  no  intuito  de  se  assegurar  o  integral  ressarcimento  ao

erário municipal.  É  a  exegese  do art.  7º,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  8.429/92,  decorrente  do

mandamento constitucional do § 4º do art. 37 da Constituição Federal:

Art.  7º  -  Quando  o  ato  de  improbidade  causar  lesão  ao  patrimônio  ou  ensejar
enriquecimento ilícito,  caberá  à  autoridade administrativa responsável  pelo  inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único – A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre
os  bens  que  assegurem  o  integral  ressarcimento  do  dano, ou  sobre  o  acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
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Cabe  destacar,  conforme  julgado  a  seguir  transcrito,  que  a  medida  cautelar

prevista na Lei de Improbidade Administrativa não é tutela de urgência, mas tutela de evidência. O

periculum in mora não advém da intenção do agente em dilapidar o patrimônio, mas da gravidade

dos fatos e do prejuízo causado ao erário. Por ser medida sumária fundada na evidência, não tem

o caráter de sanção nem antecipa a culpa do agente.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR DE  INDISPONIBILIDADE DE  BENS.  ART.  7º  DA LEI  nº 8429/92.  TUTELA DE
EVIDÊNCIA.  COGNIÇÃO  SUMÁRIA.  PERICULUM IN  MORA.  EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.
1.  Trata-se  de  recurso  especial  em  que  se  discute  a  possibilidade  de  se  decretar  a
indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa,
nos termos do art. 7º da Lei 8429/92, sem a demonstração do risco de dano (periculum
in mora), ou seja, do perigo de dilapidação do patrimônio de bens do acionado.
2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a Lei nº 8429/92 traz em seu bojo
medidas cautelares para a garantia da efetividade da execução, que, como sabemos, não
são exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º do referido
diploma legal.
3.  As  medidas  cautelares,  em regra,  como tutelas  emergenciais,  exigem,  para  a  sua
concessão,  o  cumprimento de dois  requisitos:  o  fumus boni  juris   (plausibilidade do
direito alegado) e o periculum in mora (fundado receio de que a outra parte, antes do
julgamento da lide, cause ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação).
4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se
vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de
evidência,  uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente
dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo
causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. O próprio legislador dispensa a
demonstração  do  perigo  de  dano,  em  vista  da  redação  imperativa  da  Constituição
Federal (art. 37, § 4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º).
5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada
em evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente,
até mesmo em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir.
6. Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8429/92 que a indisponibilidade dos bens é
cabível  quando o julgador entender presentes  fortes  indícios  de responsabilidade na
prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da
Constituição,  segundo  a  qual  "os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
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e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível".
7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo
requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou
pelo entendimento segundo o qual,  em casos  de indisponibilidade patrimonial  por
imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando
normativo  do  art.  7º  da  Lei  n.  8429/92.  Precedentes:  (REsp  1315092⁄RJ,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Rel.  p⁄  Acórdão  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  05⁄06⁄2012,  DJe  14⁄06⁄2012;  AgRg  no  AREsp  133.243⁄MT,  Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15⁄05⁄2012, DJe 24⁄05⁄2012; MC 9.675⁄RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄06⁄2011, DJe
03⁄08⁄2011;  EDcl  no REsp 1211986⁄MT, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24⁄05⁄2011, DJe 09⁄06⁄2011.
8.  A Lei  de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos,  ocultamento ou
dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação
de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do
enriquecimento  ilícito  por  prática  de  ato  ímprobo,  buscou  dar  efetividade  à  norma
afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este,
intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito
seja  presumido à  preambular  garantia de recuperação do patrimônio do público,  da
coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido.
9. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa
da desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma
medida  de  adoção  automática,  devendo  ser  adequadamente  fundamentada  pelo
magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se
tratar de constrição patrimonial.
10. Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a
indisponibilidade  de  bens  deve  recair  sobre  o  patrimônio  dos  réus  em  ação  de
improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa
civil como sanção autônoma.
11. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do processo cabe
guardar  atenção,  entre  outros,  aos  preceitos  legais  que  resguardam  certas  espécies
patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados -
a quem caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu
mínimo existencial.
12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao erário, bem
como  sua  repercussão  no  enriquecimento  ilícito  do  agente,  decorrente  do  ato  de
improbidade que se imputa, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei,
salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com produto
da empreitada ímproba, resguardado, como já dito, o essencial para sua subsistência.
13. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo total ao
erário  na  esfera  de,  aproximadamente,  R$  15.000.000,00  (quinze  milhões  de  reais),
sendo o ora recorrente responsabilizado solidariamente aos demais agentes no valor de
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R$ 5.250.000,00 (cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Esta é, portanto, a
quantia  a  ser  levada  em  conta  na  decretação  de  indisponibilidade  dos  bens,  não
esquecendo o valor do pedido de condenação em multa civil,  se houver (vedação ao
excesso de cautela).
14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, trata de
uma tutela de evidência, basta a comprovação da verossimilhança das alegações, pois,
como visto, pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito
do perigo da demora. No presente caso, o Tribunal a quo concluiu pela existência do
fumus  boni  iuris,  uma  vez  que  o  acervo  probatório  que  instruiu  a  petição  inicial
demonstrou  fortes  indícios  da  ilicitude  das  licitações,  que  foram  suspostamente
realizadas  de  forma  fraudulenta.  Ora,  estando  presente  o  fumus  boni  juris,  como
constatado pela Corte de origem, e sendo dispensada a demonstração do risco de dano
(periculum in mora), que é presumido pela norma, em razão da gravidade do ato e a
necessidade  de  garantir  o  ressarcimento  do  patrimônio  público,  conclui-se  pela
legalidade da decretação da indisponibilidade dos bens.
15.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp  1319515,  DJ  10.05.2012,  Rel.  Min.Mauro
Campbell  Marques).  Ressalta-se ainda, que o Superior Tribunal  de Justiça assentou o
entendimento de que não é necessário demonstrar o risco de dano irreparável para que
se possa decretar a indisponibilidade dos bens nas ações de improbidade administrativa,
prevista no artigo 7º da Lei 8.429/92, dispondo que o periculum in mora é presumido em
lei,  em razão da gravidade do ato e  da  necessidade de garantir o  ressarcimento do
patrimônio público em caso de condenação, não sendo necessária a demonstração do
risco de dano irreparável para se conceder a medida cautelar.
Frise-se  que  a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  Superiores  estabelece  que  a
indisponibilidade deve recair sobre o patrimônio dos requeridos, de modo suficiente a
garantir  o  integral  ressarcimento do prejuízo ao erário,  levando-se  em consideração,
ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. A constrição alcança não
só  o  valor  referente  à  totalidade  do  dano,  como  também  sua  repercussão  no
enriquecimento ilícito dos agentes, excluídos os bens impenhoráveis definidos por lei,
salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto
da conduta ímproba.

Nesse contexto, verifica-se que a plausibilidade do direito invocado na presente

ação decorre da prova documental anexa a esta inicial, que comprova cabalmente o aditamento

dos contratos administrativos, no percentual máximo autorizado pela legislação, sem qualquer

motivação idônea.

Diante disso,  considerando a responsabilidade solidária de ressarcimento do

erário,  a  indisponibilidade  de  valores  deve  recair  sobre  o  montante  de  R$  532.639,55  –

quinhentos  e  trinta  e  dois  mil,  seiscentos  e  trinta  e  nove  reais  e  cinquenta  e  cinco
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(correspondente  ao  valor  nominal de  R$  176.311,76  atualizado  até  19/10/2021,  conforme

documento anexo).

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

a)  a  citação  dos  réus  para  apresentar  resposta,  independente  de  notificação

prévia (art. 17, §7º da Lei 8.429/92), considerando a  pretensão exclusiva de ressarcimento  ao

erário – o que afasta a incidência de sanção por ato de improbidade e, consequentemente, o rito

especial da Lei 8.429/92);

b) liminarmente, seja decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos, nos

termos acima especificados, mediante ordem de bloqueio nos Sistemas RENAJUD e BACENJUD, e

expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Provimento CNJ n° 39/2014)5

e Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca;

c) a produção de todas as provas em direito permitidas, pugnando desde já pela

juntada dos documentos anexos a esta petição e pelo depoimento pessoal dos requeridos e pela

oitiva das testemunhas REGINA ANTONOWSKI MACIEL, MARCIO LELIS SOARES DA SILVA e MARCOS

DIEDRICH FILHO, além de outras cujo rol será oportunamente apresentado;

d) ao final, seja julgada procedente a presente ação, a fim de declarar a prática

de ato de improbidade administrativa doloso (art.  10, VIII  da Lei 8.429/92) e determinar o

ressarcimento  pelos  requeridos,  solidariamente,  ao  Município  de  São  Mateus  do  Sul,  de

quaisquer valores pagos em virtude dos contratos nº 02/2011, 03/2011, 05/2011, 39/2011,

40/2011 e 41/2011 que ultrapassem o valor original dos referidos contratos (indicando-se, nos

termos da fundamentação supra, o valor de R$ 532.639,55, atualizados até 19/10/2021);

e)  a  condenação  dos requeridos  aos  ônus  da  sucumbência  e  demais

cominações legais.

5  Para consulta, veja-se: http://www.indisponibilidade.org.br
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Dá-se à causa o valor de R$ 532.639,55 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e nove

reais e cinquenta e cinco centavos).

São Mateus do Sul, 9 de novembro de 2021.

Ana Righi Cenci
Promotora Substituta

Documentos

Considerando que o Inquérito Civil que respalda a presente ação possui 5 volumes e 6

anexos de documentação,  com a finalidade de facilitar  a compreensão e instrução do feito,  o

Ministério Público informa que destacou cópia dos documentos imprescindíveis, digitalizando-os

em apartado. Assim, seguem os seguintes anexos:

- Contrato 02/2011 e respectivos aditivos;

- Contrato 03/2011 e respectivos aditivos;

- Contrato 05/2011 e respectivos aditivos;

- Contrato 39/2011 e respectivos aditivos;

- Contrato 40/2011 e respectivos aditivos;

- Contrato 41/2011 e respectivos aditivos;

- Frota de veículos no ano de 2011;

- Ofícios que justificaram o 1º termo aditivo de todos os contratos;

- Vídeos oitiva Regina e Márcio.

- Relatório NATE

- Notas de empenho apresentadas pelo Município de São Mateus do Sul;

- Memória de cálculo elaborada pelo sistema do TJPR.

Por  outro lado,  a  fim de assegurar  o  contraditório  e  a  ampla defesa,  anexa-se,  na

sequência, cópia integral do IC 0136.14.000089-6 e seus anexos.
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