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Vielevski
ma Unico do Saude 
<al -Fone: (43) 3433-1067
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‘ACIENTE

Cidadc:
CARIMBO DO MEDICOTelcfone:

1’aciente:

Endere^o:

Prescri«;ao:

f n - >' l I .
/

J-a
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Data: / /
Assinntura do Medico

IDENTIFICAQAO DO COMPRADOR IDENTIFICApAO DO FORNECEDOR
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■'} t
6rg.: Emissor:Ident.:

f-cEnderei;©:

/
L.Cid.: UF:

Ass. do Farmaceutico Data-___/___ 1Tclefonc:
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RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL
IDENTIFICAQAO DO EMITENTE

Nome completo_ Is Via - Reten9§o na 
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DrogariaCRM UF N°

End. complete. 2a Via - Orientafao 
ao paciente

Telefone Cidade UF
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Enderego
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IDENTIFICAgAO DO COMPRADOR IDENTIFICAgAO DO FORNECEDOR
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receituArio controle especial
IDENTIFICACAO DOJSMITENTE 

Nome Completo RICARDO BARONE GASPARINI ___ -4.la Via - RetenfSo
na Farm&cia 
ou Drogaria

V'

CRM PR N° 13116CRM: UF

End. Completo: Praga Pe. Ives Gucguem, 313
2a'.^.Q^ehta9|p• :-v. ^r***.- - i

aotpaciente
5

3472^5115 cidadK Jvaipnw
r

PR' rUF: 2-

•5a FHCVr " .UU-Paciente:
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-r

t-j yVK^I^bx^..Prescri9So:
x

"X <i■ Lx'i C !0^ ...

. . ;r: ;C. A ic '■ /
&

A'' . rx\o;
O'O x :hi
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Dr. Ricardo Barone Gasparini
CRfl/l 13116 

CPF 600.372.709-82 ,

i/w
: i
-k:Data J_fV/__A /! X. Carirabo c Assinatura do-Medico ' •••'1l

IDENTIFICACAO DO COMPRADOR
j / ■ !■

IDENTIFICAQAO DO FORNECEDOR
. X krP' •Nome completo

Ti: jr
*r irSJ » -

‘"•1 /

Org. Emislor:Ident.______
End. Completo

!Ass. do Fannaceuticoi

Telefone: t

/ /DataCidade jUF
.1GRAf ICATIVA 3472-4258
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Rua Miguel Roberto Guedert - CEP 86.880-000 -Ariranha do Ival 

Fone: (43) 3433-1067 - 3433-1136

Carla Patricia Garcia Paschoal
‘^cdicaGeneralista 

CRM 22412
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de Saude

RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL
!■ VIA RETENCAO DA FARMACIA OU DROGARIA

identificaqAo DO EMITENTE .2* VIA ORIENTAL AO AO PACIENTE
Nome complcto

CRM

Endere^o:

■hCidade: UF
CARIMBO DO MEDICOTelefone:

n
IPaciente: \

y‘ ") f~r.

Endere^o:

K5/Y'/
•'Pi

' COPrescri^io:

,VU^O : J c , ^

cl.c^ v<e>TT'oov_y S
2> I dic^Uvo : 7 C- /

3 . -&C. •xo ila -e-vS^
Data: // -Old jC? \ 7

v-- jo : ■■ - Ajsinatura do Medico

identificaqAo do comprador identificaqAo do fornecedor
; • ’-C' > sNome: !

i:? i

Ident.: ( '_____ - Org.: Emissor: 1
;

Enderc^o:
I

- • ■ f ■■

Cld.: JUF: j
Ia'" Ass. doFarraaceutico Da,a>___1___ 1Telefone:

iGRAFTCATTVA W72-425I
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Centro Municipal de Saude Alcir Wielevski _
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RECEITUARIO C0NTR0LE ESPECIAL

1* via retenqAo da farmAcia ou drogaria
2" VIA ORIENTA^AO AO PACIENTE

IDENTIFICApAO DO EMITENTE

iNome completo

f: CRM

Endere?o:

Cidade: UF
CARJMBO DO MEDICOi Telefone:

I
.V

to.I Paciente:

•I•! Endere^o:i i
PrescrlySo: 1

f

mnoi a y-oQ_^ . i

• 1I
/Data: / ' 0

Assinatura do M£dico

identificaqAo do comprador IDENTIFICAgAO DO FORNECEDOR.
.-C’Nome:

^'u2/n -
Ident.//?--- ^ ^ ^ z'' 6rg.: Emissor: ' > S

I- /. >•Enderego:
r /- j

-
Cid.: UF:.

Ass. do FarraacSutico Data«//Telefooe:i
i GRAI7CATTVA M77-UI*
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Dep. de Saude e Vig. Sanitaria - SUS - Sistema Onico de Saiide 
Rua Miguel Roberto Guedert - CEP 86.880-000 -An'ranha do Ival 

Fone: (43) 3433-1067 - 3433-1136
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Centro Municipal de Saude AJcirWielevski
Dap. d» Sauda • Vlg. Sinltlrti - SUS - SUttm* Onico da Siuda 

Rui C»mb4, tin ■ CEP 16.880-000 - Ariranhi do Ival - Font: (43) 3433-1067

Cantro Municipal 
de Saude

RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL j

1* VIA RETENQAO DA FARMACIA OU DROGARIA 
2* VIA ORIENTACAO AO PACIENTEIDENTIFICAgAO DO EMITENTE

!Nome completo

i

CRM

Endere^o:
j
1

Cidade: UF
CARIMBO DO MEDICOTelefonc:

-t-Paciente:
iv

Endere^o:

6o7 . • f!Prescriffio:
•C^L-u G-

*'
. >/

d..cc_ ■//Vn. -O . / !

j
Qatar - <2£-1 —1)

i Assinatura do M6dico

identificaqAo do fornecedoridentificaqAo do comprador
Nome:

i'-

6rg.: Emissor:Ident.:

Endere^o:

j

Cid.: .UF:.

Ass. do Farmaceutico Dflta»1----------- 1Telefone:

GRAnCATTVA U73023M
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Dep. de Saiide e Vig. Sanitaria - SUS - Sistema Unico de Saude
Rua Miguel Roberto Guedert - CEP 86.880-000 -Ariranha do Ivai

Fone: (43) 3433-1067 - 3433-1136
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Avenida Castelo Branco, 825 
Telefax: (43) 3472-5311 

CEP 86.870-000 
Ivaipora - Pr. 

www. isbj. com. br

1NSTITUT0 DC SAUDE

BOM JESUS

Receifuario
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ECIAL_ C-4
. FARMACIA OU DROGAR1A 
\Q PACIENTE

O b ( '''
IJ?3?v I

UFCidadc:
CARIMBO DO MEDICOTclcfone:

Pacicntc:

Emlcrcfo:

Prcscri5ao:

Dr. Davi Dequsch Ferreira 
Medico

CRN! - VF -o'SCData: / /
Assinutura do Medico

IDENTIFICAgAO DO FORNECEDORIDENTIFICAgAO DO COMPRADOR

Nome:

Org.: Emissor:Idem.:

Enderevo:

Cid.: UF:

Ass. do Farmaccutico Data>___/___ 1Telefonc:

GRAFICATIVA 3472-4258
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CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 - CEP • 86880-000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

GABINETE DA PRESIDENCIA

DESPACHO

Encaminhe-se nesta data ao setor de assessoria juridica desta Casa de Leis, para 
analise, os autos da denuncia com pedido de instaurapao de Comissao Processante e cassagao 
de mandate eletivo do prefeito Augusto Aparecido Cicatto, de autoria do Senhor Silvio Gabriel 
Petrassi, protocolada em 20/03/2020; sob n9. 030/2020, sendo a mesma recebida pela maioria 
dos vereadores em sessao ordinaria realizada no dia 22/04/2020.

Ariranha do Ivai, 28 de abril de 2020.

16 &
r /
hiago Epifanio da Silva

Presidente em exercicio

RECEBIDO EM:

mailto:protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br


ATA N5. 016/2020 - SESSAO ORDINARIA
Aos vinte e dois dias do mes de abril do ano de dois mil e vinte, precisamente as 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislative, neste municipio de Ariranha do Ivai, Estado do Parana. Na present do 
presidente Jose Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Vilmar de Almeida, Thiago Epifanio da Silva, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabncio Dolla dos Santos, Flavio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. Apos constatar "quorum" regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pe saudassem o Pavilhao Nacional com uma salva de palmas e na mesma posi^ao ouvissem 
urn texto biblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessao ordinaria anterior, a qual depois 
de lida e colocada em vota^ao, foi aprovada por unanimidade. Logo apos, determinou a leitura do 
EXPEOIENTE que constou das seguintes materias: Oficios da Prefeitura Municipal encaminhando leis 
sancionadas e balancete financeiro referente mes de mar$o/2020;_0ficio da Prefeitura Municipal 
encaminhando projetos de leis; Denuncia com pedido de instauragao de Comissao Processante e 
cassa^ao de mandate eletivo do prefeito Augusto Aparecido Cicatto, de autoria do Senhor Silvio 
Gabriel Petrassi; Indicagao sob n?. 015/2020 de autoria do vereador Fabricio Dolla dos Santos - 
Indicando que o Executive Municipal atraves da Secretaria Municipal competente, providencie a 
colocagao de placas indicativas em todas as saidas para comunidades rurais do municipio, bem como 
nas vias de acesso a orgaos publicos e institui^oes religiosas da sede do municipio; Requerimento sob 
n?. 005/2020 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, apos lido e aprovado em plenario, 
seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo que determine ao 
setor competente, o envio a esta Casa de Leis, de copia do convenio que resultou a constru^ao da obra 
onde esta instalada a biblioteca municipal, criada atraves da Lei n^ 217/2006 de 10 de outubro de 
2006; Requerimento sob n?. 006/2020 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, 
apos lido e aprovado em plenario, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
AUGUSTO APARECIDO CICATTO, solicitando do mesmo que determine ao setor competente, o envio 
a esta Casa de Leis, de copia do convenio e do process© de licita^ao que resultou a obra de 
pavimentagao de pedras irregulares na estrada da comunidade de Nova Alian^a, bem como os 
comprovantes de pagamentos a empresa que executou a referida obra; Requerimento sob n^. 
007/2020 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos -REQUER que, apos lido e aprovado em 
plenario, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, AUGUSTO APARECIDO 
CICATTO, solicitando do mesmo que determine ao setor competente, o envio a esta Casa de Leis, de 
copia dos oficios expedidos por este executive sob n^ 226 e 227/2019 datados em 21/11/2019 e 
001/2020 datado em 08/01/2020, os quais foram destinados a Companhia de Abastecimento - 
SANEPAR/PR; Requerimento sob n?. 008/2020 de autoria do vereador Fabricio Dolla dos Santos - 
REQUER que, apos lido e aprovado em plenario, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, AUGUSTO APARECIDO CICATTO, solicitando do mesmo que interceda junto ao orgao 
competente, reivindicando ilumina^ao inteira do trevo de acesso a rodovia Nelson Petrassi, bem como 
a identifica^ao do nome do municipio no mesmo local. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente se declarando impedido para prosseguir com os tramites legais em rela^ao a Denuncia com 
pedido de instauragao de Comissao Processante e cassa^ao de mandate eletivo do prefeito Augusto 
Aparecido Cicatto, de autoria do Senhor Silvio Gabriel Petrassi, passou a presidencia ao vice- 
presidente, o qual deu prosseguimento aos trabalhos. O presidente em exercicio, indagou os 
vereadores individualmente sobre o acatamento ou nao da referida denuncia, tendo sido a mesma 
acatada pela maioria dos vereadores, os quais foram: Antonio Marcos Vicentino, Celso Kusminku, 
Valdemar Hort, Vilmar de Almeida, Geibison Silva de Matos e Flavio Prachun. Os vereadores, Fabricio 
Dolla dos Santos e Thiago Epifanio da Silva nao acataram. Em seguida, o presidente em exercicio 
convidou o assessor juridico da camara a proceder o sorteio para formagao da comissao processante. 
A comissao ficou formada da seguinte forma: Presidente: Vereador Celso Kusminki, relator: Vereador 
Vilmar de Almeida e membro: Vereador Geibison Silva de Matos. O vereador Jose Aparecido de 
Oliveira retomando a presidencia deixou a palavra livre com rela^ao a materia lida. Ninguem querendo 
fazer uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento sob n^. 005/2020 de autoria de

que, apos lido e aprovado em plenario, seja encaminfia^ieitodos os vereador

7^0'22



expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo que determine ao setor competente, 
o envio a esta Casa de Leis, de copia do convenio que resultou a construijao da obra onde esta instalada 
a biblioteca municipal, criada atraves da Lei n? 217/2006 de 10 de outubro de 2006; Requerimento 
sob f\°. 006/2020 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, apos lido e aprovado 
em plenario, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, AUGUSTO APARECIDO 
CICATTO, solicitando do mesmo que determine ao setor competente, o envio a esta Casa de Leis, de 
copia do convenio e do processo de licita^ao que resultou a obra de pavimentagao de pedras 
irregulares na estrada da comunidade de Nova Alian^a, bem como os comprovantes de pagamentos 
a empresa que executou a referida obra; Requerimento sob ns. 007/2020 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos -REQUER que, apos lido e aprovado em plenario, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, AUGUSTO APARECIDO CICATTO, solicitando do mesmo que 
determine ao setor competente, o envio a esta Casa de Leis, de copia dos oficios expedidos por este 
executive sob n? 226 e 227/2019 datados em 21/11/2019 e 001/2020 datado em 08/01/2020, os quais 
foram destinados a Companhia de Abastecimento - SANEPAR/PR; Requerimento sob n2. 008/2020 de 
autoria do vereador Fabricio Dolla dos Santos - REQUER que, apos lido e aprovado em plenario, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, AUGUSTO APARECIDO CICATTO, solicitando 
do mesmo que interceda junto ao orgao competente, reivindicando ilumina^ao inteira do trevo de 
acesso a rodovia Nelson Petrassi, bem como a identificapao do nome do municipio no mesmo local; 
todos colocados em unica discussao e vota^ao e aprovados por unanimidade; Projeto de Lei Legislative 
n?. 001/2020 SUMULA: Dispoe sobre denominacao de logradouro publico de Antonio Alves da Silva; 
Projeto de Lei Legislative n^. 002/2020 SUMULA: Dispoe sobre denomina^ao de logradouro publico 
de Pedro Vogles de Mattos; ambos colocados em segunda discussao e votapao e aprovados por 
unanimidade. Nao havendo mais materias para a ordem do dia, o presidente passou para as 
EXPLICATES PESSOAIS dos vereadores. Ninguem querendo fazer uso da palavra, o presidente 
agradeceu a presenpa de todos e encerrou a sessao. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino.

-idse Apa'recido de Oliveira 
Presidente

Thiago Epifanio da Silva 
Vice-Presidente

Vilmar de Almeid 
1^ Secretarial

Valdemar Hort 
25 Secretario

^7rO'/\ a /1/irf:
Antonio Marcos VicentinoCejsO Kusminski 

^Vereador Verea

rV-> As
Fabricio Dolla dos Santos 

Vereador

y.-)

Flavio Prachun 
Vereador

<
Geibison Silva de Maros 

Vereador
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Ilmo. Senhor Presidente da Camara Municipal de Ariranha do Ivai - Pr.

A denuncia formulado pelo senhor Silvio Gabriel Petrassi contra o Prefeito Municipal foi 
devidamente lida na primeira sessao, e apos consultada a Camara sobre o seu recebimento, foi 
decidido por 2/3 (6) dos vereadores o seu recebimento.

Em face do recebimento da denuncia, na mesma sessao foi constituida a Comissao Processante 
com tres (3) vereadores sorteados entre os desimpedidos, sendo que foi eleito o Presidente, 
Relator e Membro.

Ate entao esta tudo correndo de conformidade com o que determine o DECRETO LEI 201/67 e 
Lei Organica do Munidpio.

Agora, visando dar o devido prosseguimento, o Presente processo deve ser entregue ao 
Presidente da Comissao Processante. nos termos do Art.59, III do citado decreto, para que o 
mesmo de imcio aos trabalhos, dentro de 5 dias, notificando o denunciado (Prefeito Municipal 
de Ariranha do Ivai) com remessa de copia da denuncia e documentos que a instruirem, para 
que no prazo de dez dias, apresente defesa previa, por escrito e indique as provas que pretende 
produzir.

A presente Comissao Processante seguira o determinado no citado Decreto Lei 201/67 e Lei 
Organica Municipal.

3^



CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 ■ CEP - 86880*000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

GABINETE DA PRESIDENCIA

CERTIDAO

Certifico o recebimento nesta data, das maos do assessor jun'dico desta Casa de Leis, 
os autos da denuncia com pedido de instauragao de Comissao Processante e cassagao de 
mandate eletivo do prefeito Augusto Aparecido Cicatto, de autoria do Senhor Silvio Gabriel 
Petrassi.

Ariranha do Ivai, 04 de maio de 2020.

'<0

Thiago Epifanio da Silva 
Presidente em exercicio

mailto:protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br


CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 • CEP - 86880-000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

GABINETE DA PRESIDENCIA

DESPACHO

De posse da informagao emitida pelo assessor juridico desta Casa de Leis; com relapao 
a denuncia com pedido de instauragao de Comissao Processante e cassagao de mandate eletivo 
do prefeito Augusto Aparecido Cicatto, de autoria do Senhor Silvio Gabriel Petrassi; DETERMINO 
a publicapao da Portaria de nomeapao da Comissao Processante e ENCAMINHE-SE os autos da 
denuncia ao presidente da Comissao.

Ariranha do Ivai, 05 de maio de 2020.

fhiago Epifanio da Silva
Presidente em exercicio

mailto:protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br
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CAMARA DE VEREADORES DO MUNICiPIO DE ARIRANHA DO IVAI

ftiia Joao Alves Ferreira, n°. 44 - CEP - 86880-000/e-mail-.
protocolQ.@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-f220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

PORTARIA N? 003/2020

Constitui a Comissao Processante n9001/2020 para 
apurar denuncia contra o Senhor AUGUSTO APARECIDO 
CICATTO, Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai, em 
razao do mesmo supostamente, ter cometido infrapoes 
politico administrativas, previstas no inciso VIII do 
artigo 117 da Lei Organica Municipal e inciso VII do 
artigo 4? do Decreto Lei Federal 201/67.

O excelentissimo Senhor, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, presidente da Camara 
Municipal de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, no uso das atribuipoes regimentals que Ihe 
confere o cargo, e

CONSIDERANDO que, a denuncia apresentada pelo senhor Silvio Gabriel Petrassi, em 
20 de marpo de 2020, perante esta Camara Municipal, para apurar denuncia de possivel 
infrapao politico administrativa por parte do Prefeito do Municipio de Ariranha do Ivai, o 
senhor AUGUSTO APARECIDO CICATTO, preenche os requisites legais insculpidos no inciso VIII 
do artigo 117 da Lei Organica Municipal e inciso VII do artigo 4 Decreto Lei Federal 201/67;

CONSIDERANDO que, em razao do impedimento do Presidente da Mesa Diretiva, cabe 
ao Vice-Presidente substitui-lo no exercicio de suas funpoes, nos termos do artigo 60 do 
Regimento Interno da Camara;

CONSIDERANDO tambem, que a denuncia foi recebida na sessao plenaria do dia 22 de 
abril de 2020, pela maioria absoluta dos vereadores desimpedidos, atraves de regular 
procedimento de votapao, conforme previsto no artigo 118 do Regimento Interno desta 
Camara Municipal, bem como no inciso II do artigo 59 do Decreto Lei Federal 201/67;

CONSIDERANDO ainda que, apos o recebimento da denuncia, foram escolhidos por 
sorteio entre os vereadores desimpedidos, os 03 (tres) membros para comporem a Comissao 
Processante, sendo o primeiro Presidente e o segundo Relator;

CONSIDERANDO que, foram cumpridas todas as exigencias previstas no Regimento 
Interno, bem como no Decreto Lei Federal 201/67, para se constituir uma Comissao 

Processante, RESOLVE

Artigo l9. Fica instituida a COMISSAO PROCESSANTE n9. 001/2020 nos termos do 
Regimento Interno desta Casa de Leis e do Decreto Lei Federal 201/67, para apurapao dos 
fatos contidos na denuncia, protocolada em 20 de margo de 2020, perante esta Camara 
Municipal pelo senhor Silvio Gabriel Petrassi, com respectiva documenta^ao, contra do senhor 
AUGUSTO APARECIDO CICATTO, Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai/PR, em razao do



u
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CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 - CEP - 86880-000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

mesmo supostamente, ter cometido infragoes politico administrativas, previstas no inciso VIII 
do artigo 117 da Lei Organica Municipal e inciso VII do artigo 4g do Decreto Lei Federal 201/67.

Artigo 22. A Comissao Processante sera composta de 03 (tres) vereadores e tera a 
seguinte formagao:

Presidente: Vereador Celso Kusminski 
Relator: Vereador Vilmar de Almeida 
Membro: Vereador Geibison Silva de Matos

Artigo 3e. A Comissao Processante tera 0 prazo de 90 (noventa) duas, a contar da data 
de notificagao do denunciado, para a conclusao dos trabalhos, sob pena de arquivamento do 
feito, nos termos do inciso VII do artigo 59 do Decreto Lei Federal 201/67.

Artigo 42. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario.

Gabinete da Presidencia da Camara Municipal de Ariranha do Ivai, em 05 de maio de
2020.

Thiago Bpifanio da Silva 
Presidente em exercicio

-A
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DIARIO OFICIAL
MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Em conformidade com Lei Complementar Estadual n° 137/2011, Lei Municipal n° 402/2012, que alterou o art. 37 da 
Lei Organica Municipal, bem como Lei Municipal n° 465/2017.

CNPJ: 01.612.453/0001-31

ANO: 2020 | EDIQAO N° 1.450| ARIRANHA DO IVAI, terga-feira, 05 de Maio de 2020.

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA N° 003/2020

Constitui a Comissao Processante n°001/2020 para apurar 
denuncia contra o Senhor AUGUSTO APARECIDO CICATTO, 
Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai, em razao do mesmo 
supostamente, ter cometido infragoes politico administrativas, 
previstas no inciso VIII do artigo 117 da Lei Organica Municipal 
e inciso VII do artigo 4° do Decreto Lei Federal 201/67.

O excelentissimo Senhor, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, presidente da Camara Municipal de 
Ariranha do Ivai, Estado do Parana, no uso das atribuigoes regimentais que Ihe confere o cargo, e

CONSIDERANDO que, a denuncia apresentada pelo senhor Silvio Gabriel Petrassi, em 20 de 
margo de 2020, perante esta Camara Municipal, para apurar denuncia de possivel infragao politico 
administrativa por parte do Prefeito do Municipio de Ariranha do Ivai, o senhor AUGUSTO APARECIDO 
CICATTO, preenche os requisites legais insculpidos no inciso VIII do artigo 117 da Lei Organica Municipal 
e inciso VII do artigo 4 Decreto Lei Federal 201/67;

CONSIDERANDO que, em razao do impedimento do Presidente da Mesa Diretiva, cabe ao Vice- 
Presidente substitui-lo no exercicio de suas fungoes, nos termos do artigo 60 do Regimento Interne da 
Camara;

CONSIDERANDO tambem, que a denuncia foi recebida na sessao plenaria do dia 22 de abril de 
2020, pela maioria absoluta dos vereadores desimpedidos, atraves de regular procedimento de votagao, 
conforme previsto no artigo 118 do Regimento Interno desta Camara Municipal, bem como no inciso II do 
artigo 5° do Decreto Lei Federal 201/67;

CONSIDERANDO ainda que, apos o recebimento da denuncia, foram escolhidos por sorteio entre 
os vereadores desimpedidos, os 03 (tres) membros para comporem a Comissao Processante, sendo o 
primeiro Presidente e o segundo Relator;

CONSIDERANDO que, foram cumpridas todas as exigencias previstas no Regimento Interno, bem 
como no Decreto Lei Federal 201/67, para se constituir uma Comissao Processante, RESOLVE

Artigo 1°. Fica instituida a COMISSAO PROCESSANTE n°. 001/2020 nos termos do Regimento 
Interno desta Casa de Leis e do Decreto Lei Federal 201/67, para apuragao dos fatos contidos na denuncia, 
protocolada em 20 de margo de 2020, perante esta Camara Municipal pelo senhor Silvio Gabriel Petrassi, 
com respectiva documentagao, contra do senhor AUGUSTO APARECIDO CICATTO, Prefeito Municipal 
de Ariranha do Ivai/PR, em razao do mesmo supostamente, ter cometido infragoes politico administrativas, 
previstas no inciso VIII do artigo 117 da Lei Organica Municipal e inciso VII do artigo 4° do Decreto Lei 
Federal 201/67.

Artigo 2°. A Comissao Processante sera composta de 03 (tres) vereadores e tera a seguinte
formagao:

Presidente: Vereador Celso Kusminski 
Relator: Vereador Vilmar de Almeida
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DIARIO OFICIAL
MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Em conformidade com Lei Complementar Estadual n° 137/2011, Lei Municipal n° 402/2012, que alterou o art. 37 da 
Lei Organica Municipal, bem como Lei Municipal n° 465/2017.

CNPJ: 01.612.453/0001-31

ANO: 2020 | EDIQAO N° 1.450| ARIRANHA DO IVAI, terga-feira, 05 de Maio de 2020.

Membro: Vereador Geibison Silva de Matos

Artigo 3°. A Comissao Processante tera o prazo de 90 (noventa) duas, a contar da data de 
notificagao do denunciado, para a conclusao dos trabalhos, sob pena de arquivamento do feito, nos termos 
do inciso VII do artigo 5° do Decreto Lei Federal 201/67.

Artigo 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao. revogadas as disposigoes em
contrario.

Gabinete da Presidencia da Camara Municipal de Ariranha do Ivar em 05 de maio de 2020.

Thiago Epifanio da Silva 
Presidente em exercicio



CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 - CEP - 86880-000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

GABINETE DA PRESIDENCIA

CERTIDAO

Certifico o recebimento nesta data, dos autos do processo de denuncia para cassagao 
de mandate eletivo do prefeito Augusto Aparecido Cicatto, de autoria do Senhor Silvio Gabriel 
Petrassi.

Ariranha do Ivai, 08 de maio de 2020.

7
Celso Kusminski 
Presidente CP

mailto:protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br


CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 • CEP • 86880-000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

OFICIO N2. 001/2020/COMISSAO PROCESSANTE

Ariranha do Ivai, 11 de maio de 2020.

Senhor Prefeito:

Pelo presente, encaminho a vossa excelencia, copia dos autos do processo sob n9. 

001/2020, resultante da denuncia de autoria do Senhor Silvio Gabriel Petrassi, para que no 

prazo legal de 10 (dez) dias vossa excelencia se manifeste, conforme preceitua o inciso III do 

artigo 118 da Lei Organica Municipal.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero protestos de eievada estima e

distinta considerate.

Atenciosamente,

Celso Kusminski 
Presidente CP

Excelentissimo Senhor
AUGUSTO APARECIDO CICATTO
DD. Digm'ssimo Prefeito Municipal
NESTA.

mailto:protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br


CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 - CEP - 86880-000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

COMISSAO PROCESSANTE

CERTIDAO

Certifico que, nesta data foram entregues em maos ao excelentissimo prefeito 
municipal, os autos do processo sob n^. 001/2020, tendo como base a denuncia para cassapao 
de mandate eletivo, de autoria do Senhor Silvio Gabriel Petrassi. (COMPROVANTE DE CIIA^AO 
E RECEBIMENTO CONSTANTE FOLHAS N9. 360 DOS AUTOS)

Ariranha do Ivai, 12 de maio de 2020.

Celso Kusminski 
Presidente CP

mailto:protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br


REIS & RIBEIRO

ADVOGADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR VEREADOR CELSO KUSMINSKI DIGNISSIMO 
PRESIDENTE DA COMISSAO PROCESSANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE ARIRANHA DO IVAI - ESTADO DO PARANA

• lA

Cl
2*

£1
Comissao Processante n° 001/2020

AUGUSTO APARECIDO CICATTO, brasileiro, casado portador da 
Cedula de Identidade RG n° 5.318.207-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n° 
017.083.559-60, residente e domiciliado, na Rua Marcio Alves Rodrigues, n° 
45, Centro, na cidade de Ariranha do Ivai 
representado pelo advogado TIAGO COBIANCHI RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/PR sob o n° 51.360, com endereco profissional na 
Avenida Tancredo Neves, 1519, Centro, na cidade de Ivaipora, Estado do 
Parana, e-mail <tiagocobianchi@hotmail.com>, com fundamento no artigo 
118, inciso III da Lei Organica Municipal e artigo 5°, inciso III do Decreto-Lei 
n° 201/67, vem, tempestivamente, a presenca de Vossa Excelencia 
apresentar DEFESA PREVIA perante a Comissao Processante n° 001/2020, 
cujo denunciante e SILVIO GABRIEL PETRASSI, consoante os fundamentos de 
fato e de direito a seguir expostos.

Parana, CEP 86.880-000,

I - SINTESE FATICA

Trata-se de denuncia formulada pelo municipe SILVIO GABRIEL 
PETRASSI, apresentada perante esta Camara Municipal, o qual, sustenta a 
ocorrencia de ato que justifique a cassacao do mandate do denunciado.

Aponta o denunciante que tramita perante a Promotoria de Justica 
da Comarca de Ivaipora-PR o inquerito civil MPPR n° 0069.19.001214-1 onde 
noticia que o denunciado, na condicao de gestor municipal, teria adquirido a 
quantia de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil real's) em medicamentos da 
empresa FARMACIA BOM JESUS DE ARIRANHA DO IVAI, pessoa jundica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.159.722/0001-19, com sede na 
rua Cambe, n° 28, Ariranha do Ivai, sem a realizacao do devido process© 
licitatorio, sendo que os respectivos valores nao foram pagos ate a presente 
data.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centrd^Sporgtf^R
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376

mailto:tiagocobianchi@hotmail.com
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A fim de comprovar o alegado o denunciante junta aos autos a 
copia integral do inquerito civil MPPR n° 0069.19.001214-1 onde consta o 
depoimento do Sr. DORIVAL CARLOS DA SILVA, prestado perante o Ministerio 
Publico da Comarca.

Com base na versao dada pelo Sr. DORIAL o denunciante expoe 
detalhes da suposta compra feita pelo denunciado, inclusive, apontando os 
pagamentos que foram realizados, restando a pendencia de R$ 39.400,00 
(trinta e nove mil e quatrocentos reais).

O denunciante ainda informa que inumeras autorizacoes para a 
compra do medicamento foram feitas pelo Secretario Municipal de Saude, Sr. 
SEBASTIAO DERNEIS, sendo que tais documentos, juntados no mencionado 
inquerito civil, comprovam a efetiva entrega de medicamentos aos pacientes 
no periodo compreendido entre marco de 2018 a abril de 2019.

Com fundamento neste fato o denunciante sustenta ter ocorrido a 
pratica de infracao politico-administrativa, tendo o denunciado infringido o 
artigo 117, inciso VIII da Lei Organica Municipal.

Ainda, que a conduta praticada pelo Prefeito estaria em 
discordancia com o Decreto-Lei n° 201/1967, especialmente, o seu artigo 4°, 
inciso VII.

•2

Tambem, o denunciante afirma que o denunciado teria praticado 
crime de responsabilidade, infringindo o artigo 1°, inciso XIV do Decreto-Lei 
n° 201/1967 e, principalmente, teria praticado ato de improbidade 
administrativa, pois infringiu o artigo 11, inciso I da Lei n° 8.429/92 quando 
descumpriu exigencia expressa prevista nos artigos 2° e 14 da Lei Federal n° 
8.666/93.

Por fim, sustenta o denunciante que o denunciado teria violado os 
principios da legalidade, impessoalidade e da moralidade, sobretudo, que 
desrespeitou o artigo 60 da Lei n° 4.320/64, ja que “teria autorizado 
despesa sem previo empenho”.

Assim, com base nos fatos e fundamentos jundicos acima 
apresentados, requereu o denunciante o recebimento da denuncia com a 
instauraqao da comissao processante visando a cassacao do mandate do 
denunciado.

Contudo,
denunciante, nao ha qualquer razao para que a denuncia apresentada seja 
aceita e, muito menos, para que o denunciado seja penalizado com a sancao 
extrema de perda do mandato eletivo.

que pese os argumentos expendidos peloem

II - PRELIMINARMENTE

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaiporar/PR 
CEP: 86.870-000 - Pone: (43) 3472-0376 X
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11.1 - Da tempestividade da defesa

Tanto a Lei Organica quanto o Regimento Interno da Casa de Leis 
sao omissos quanto a contagem de prazo para a apresentacao da defesa, 
desse modo, no caso concreto, deve-se aplicar as regras do NCPC, consoante 
disposicao do seu artigo 15, vejamos:

•3A

“Art. 15. Na ausencia de normas que requiem processes eleitorais, trabalhistas ou 
administrativos, as disposigoes deste Codiqo Ihes serao aplicadas supletiva e 
subsidiariamente".

Assim, segundo disposicao do artigo 224 do NCPC, o prazo de inicio 
e excluido da contagem passando a incluir o dia do vencimento.

No caso, a comissao processante concedeu ao denunciado o prazo 
de 10 (dez) dias para a apresentacao de defesa. Considerando que o 
recebimento da notificacao se deu no dia 12 de maio de 2020, excluindo-o 
da contagem, o prazo final para a apresentaqao da defesa e nesta data, 
sendo, portanto, tempestiva.

II.2 - Da suspeiqao do denunciante SILVIO GABRIEL PETRASSI

Sem mais delongas o denunciado apresenta, neste ato, copia da 
denuncia formulada junto ao Ministerio Publico da Comarca (Doc. 001) 
contra a pessoa de SILVIO GABRIEL PETRASSI, que ensejou na instauracao da 
acao civil por ato de improbidade administrativa (Doc. 002), que culminou 
na condenacao do denunciante na perda dos direito politicos por 5 (cinco) 
anos; pagamento de multa civil correspondente a 30 (trinta) vezes a 
remuneraqao percebida na epoca; e a restituicao do valor de R$ 28.566,33 
(vinte e oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e tres centavos), 
corrigidos e atualizados, em razao da pratica de ato ilicito, conforme 
sentenca extraida do process© n° 0005258-77.2017.8.16.0097 (Doc. 003).

Desse modo, estando claramente comprovada a revanche politica, 
nao pode a denuncia ser aceita ja que eivada de vicio, ante a imparcialidade 
questionada, sendo esta a razao suficiente para o nao acolhimento da 
denuncia.

II.3 - Do impedimento do vereador JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA e do seu 
afastamento liminar

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivo^ 
CEP: 86.870-000 - Pone: (43) 3472-0376
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Consta da ata da sessao que aprovou a constituicao da comissao 
processante que o Sr. Jose Aparecido de Oliveira teria passado a Presidencia 
da Camara para o vice-presidente Thiago Epifanio da Silva.

Esta conduta buscou evitar que ele fosse declarado impedido para 
o voto. Contudo, segundo a disposicao do inciso I do artigo 5° do Decreto-Lei 
n° 201/1967, segunda parte, e possivel que o Presidente da Camara pratique 
todos os atos de acusacao. Ainda, e possivel que o Presidente vote, se 
necessario, para complementar o quorum de julgamento, vejamos:

Art. 5° O processo de cassapao do mandato do Prefeito pela Camara, por infrapoes 
definidas no artigo anterior, obedecera ao seguinte rito, se outro nao for estabelecido 
pela legislapao do Estado respective:

I - A denuncia escrita da infragao podera ser feita por qualquer eleitor, com a exposigao 
dos fatos e a indicagao das provas. Se o denunciante for Vereador, ficara impedido de 
votar sobre a denuncia e de integrar a Comissao processante, podendo, todavia, 
praticar todos os atos de acusacao. Se o denunciante for o Presidente da Camara, 
passara a Presidencia ao substitute legal, para os atos do processo, e so votara se 
necessario para completar o Quorum de julgamento. Sera convocado o suplente do 
Vereador impedido de votar, o qual nao podera integrar a Comissao processante. Grifei.

Ocorre que o Sr. Jose Aparecido de Oliveira, conhecido “ZEZINHO 
DO ONIBUS”, e parte interessada e deve ser investigado pela comissao 
processante. 0 depoimento do Sr. DORIVAL, prestado perante o Ministerio 
Publico, foi claro em DELATAR a participacao do Presidente da Camara no 
recebimento de medicamentos em sua farmacia, gerando despesa em nome 
do municipio, para atender aos seus proprios interesses ou interesse de 
terceiros, vejamos:

de medicamentos no prszo de dois dias; Que nio precede a informagdo de que 
parentes de vereadores pegararri medk^rpecros da forma ora tratada na farmacia 
do declarante, se recordando que somente uma vez o vereador conhecido como 
“ZEZIftHO Dd ONIBUS” solicHou para o declarante a enirega de um medicamento 
para um cidadSo, apresehtando a'receita em maos, e entSo o declarante felefonou 

. para SEBASTlAO-DERNEIS-que autorizou a venda e o declarante fez o vereador 
assinar uma autohzagao elaborada pelo declarante; Que o -declarante tinha

Ainda, na pagina 180 do processo de cassacao, consta a observaqao 
feita pelo proprio DORIVAL dando conta de que o que relatou ao Ministerio 
Publico e verdade, a saber:

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centred 
CEP: 86.870-000- Fone: (43) 3472-0376
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Consta do manuscrito:

“Meses diversos autoriza^oes com ass dos clientes inclusive 
aquela citada na declara^ao ASS pelo Vereador”. •s

Ademais, temos a comprova<;ao da assinatura do nobre Edil na 
retirada do medicamento, sem o conhecimento do denunciado, vide paginas 
286 do processo de cassacao:

A-
VtsK £fclC/r4<s1.C-

f~h<>

ri' ///

Salta os olhos o fato desta comissao processante, tao observadora, 
nao notar que a pessoa do Presidente, Sr. Jose Aparecido, tambem consta da 
denuncia sendo que, por esta razao, de oficio, deveria ser afastado do 
mandate.

Observa-se que se ocorrera a suposta infracao politico-
administrativa por parte do Prefeito, sem conter nenhuma prova para
tanto, sequer assinaturas em pedidos, como e que NAO HA ATO DE
INFRACAO POLITICO-ADMINISTRATIVa por parte do Presidente da Cam a r a
que se aproveitou do cargo que exerce para obter beneficio politico as
custas do municipio?

Tamanha e a parcialidade nas decisoes que coube ao denunciante 
observar tal questao e pugnar para que o nobre Edil seja declarado impedido 
de atuar no feito e, ao mesmo tempo, seja liminarmente AFASTA to

/
Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipor^ 

CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376
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mandate, pois praticou conduta incompativel com a atividade parlamentar 
na medida em que comprou em nome do munidpio medicamento para a sua 
manutencao pessoal, sem ter pago nada por isso, onerando os cofres publicos 
sem nenhuma necessidade.

Por tais razoes, mesmo que nao tenha participado inicialmente da 
sessao que votou pela abertura do processo de cassaqao deve o Sr. JOSE 
APARECIDO DE OLIVEIRA, em nome dos principios da impessoalidade, 
moralidade e legalidade, sem AFASTADO liminarmente das suas atribuicoes, 
convocando suplente para tanto, ja que sendo parte INVESTIGADA e podendo 
votar encontra-se impedido.

Por fim, vale consignar que caso esta providencia nao seja tomada 
o denunciado tomara as medidas judiciais cabiveis para tal.

11.4 - Do impedimento do vereador CELSO KUSMINSKI

Observando o processo de cassacao, mats especificamente, a 
pagina 172 o denunciado encontrou assinatura do Sr. VICTOR RODRIGO 
KUSMINSKI, que e filho do vereador CELSO KUSMINSKI, atual presidente da 
Comissao Processante, vejamos:

i, c. ^t// ft
n ^ a

» \]jvjr
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Desse modo, sabendo que o filho do vereador, atual presidente da 
comissao processante, tambem obteve beneficio pessoal na compra de 
medicamentos ern nome do munidpio, sem o conhecimento do denunciado, 
deve o vereador CELSO KUSMINSKI ser declarado impedido para atuar no 
feito, sendo AFASTADO do seu cargo liminarmente, ante a suspeita de 
IMPARCIALIDADE do Edil na conduqao do presente processo de cassacao.

Mas nao e so!

Avenido Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipordy^ 
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376
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Em verdade, nobres vereadores e ilustre comissao processante o 
verdadeiro autor da denuncia posta em votacao e aprovada pelo plenario da 
Camara e o vereador CELSO KUSMINSKI. Suspeita-se da participacao de 
outros legisladores, o que sera apurado e informado as autoridades 
competentes no tempo certo para as devidas providencias.

0 denunciante SILVIO GABRIEL PETRASSI foi utilizado como 
“laranja” para apresentar a denuncia.

Explica-se.
Como ja apontado o Sr. SILVIO foi condenado por ato de 

improbidade administrativa em razao de denuncia formalizada pelo 
denunciado junto ao Ministerio Publico da Comarca.

Por sua vez, o vereador CELSO, agindo em conluio com outros 
vereadores, na ansia de cassar o mandate do denunciado, sabedor que seria 
declarado IMPEDIDO de votar e atuar no process© de cassaqao, ALIOU-SE com 
o Sr. SILVIO que, ressalte-se, tambem encontrava-se e encontra-se magoado 
com o denunciado, para que fosse atendido os interesses de todos os 
politicos contrarios ao pensamento do denunciado.

Eis que se comprova o alegado atraves da resposta dada pela 1a 
promotoria de justica da Comarca de Ivaipora (Doc. 004) onde, atraves do 
Oficio n° 128/2020, datado de 21/05/2020, o Promotor de Justica, Dr. 
Cleverson Leonardo Tozatte DECLARA que o Sr. SILVIO GABRIEL PETRASSI nao 
apresentou nenhum requerimento solicitando copia dos autos de 
inquerito civil n° MPPR-006919.001214-4 junto aquela promotoria de 
justiqa.

No mesmo oficio, o promotor apontou que a solicitaqao de copia 
foi formulado pelo vereador CElSO KUSMINSKI, anexando copia do 
mencionado requerimento (Doc. 005), vejamos:

Exmo. Senhor Prefeito:

Atrav6s do presente, este Promotor de Justipa que 

subscreve, em resposta ao requerimento formulado por Vossa Senhoria, vem 

informar que o Senhor Silvio Gabriel Petrassi nao apresentou nenhum requerimento 

solicitando cbpia dos autos de Inquerito Civil n° MPPR-006919.001214-4 junto a esta 

Promotoria de Justipa.
Informo ainda que tal requerimento de copia foi 

formulado pelo vereador CELSO KUSMINSKI, conforme cbpia anexa.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipora/P 
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376 6 ^
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AO MINISTERIO PUBLICO DE IVAIPORA - PR

8

Requerimento

CELSO KUSM1NSKI, brasileiro, casado, funcion4rio publico, portador do 
CPF/MF sob n°842.806.ll9-04, residente e domiciliado na Rua Vanderlei 
Jos<§ Viana. 36, Arii’anha do Ivai, Parana, i.a qualidade de VEREADOR do 
Municipio de Ariranha do Ivai, Panina, respeitosamente vem, & presen^a de 
Vossa Excelencia, solicitar a gentileza de fomecer c6pia da documenta^o 
acostada ao MPPR 0069.19.001214-1.

Termos em que, pede deferimento. 
Ivaipord, 20 de fevcreiro de 2020.

CelsrXusmjnski
CPF/MF n"842.806.119-04 30nor-cv..*son

promt

/

Eis que estamos diante de claro vicio de consentimento e tal vicio 
formal enseja em plena nulidade da votacao pela aceitaqao da abertura da 
comissao processante.

Pelos documentos acima mencionados resta inconteste que nao 
houve apenas a utilizacao do denunciante SILVIO, como urn qualquer do 
povo, na condiqao de cidadao, intentando proteger o interesse publico.

Na verdade, ocorreu a manipulacao do denunciante por parte do 
vereador Celso Kusminski e outros que se busca apurar, intentando, 
previamente, a cassa^ao do Prefeito, ora denunciado, sendo que Celso, 
inclusive, proferiu voto favoravel pela abertura do processo de cassa^ao.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipord 
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376 ^ 565
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Desse modo, resta clarividente que o denunciante, Sr. SILVIO 
GABRIEL PETRASSI nao passou de um “laranja” para concretizar a 
inten$ao do vereador/vereadores, verdadeiro(s) denunciante(s), de cassar 
o mandate do Prefeito Augusto Aparecido Cicatto, desprovidos de 
qualquer boa inten^ao em proteger os interesses da coletividade, pois se 
assim quisessem, na qualidade de integrantes da Camara Municipal, 
poderiam ter apresentado a denunaa pessoalmente, como preve o artigo 
5° do Decreto-Lei n° 201/67.

Caso a denuncia fosse apresentada pelo vereador CELSO e demais 
vereadores envolvidos eles ficariam IMPEDIDOS de votar sobre tais fatos, 
assim como de integrar a comissao processante, podendo, apenas, praticar 
atos de acusacao.

9

Eis que a imparcialidade passou longe da presente comissao
processante!

Assim, o vereador CELSO e demais apaniguados politicos, ao 
participarem da sessao que constituiu a comissao processante, inclusive, 
elegendo o vereador CELSO o seu presidente, ao proferirem votes favoraveis 
a abertura do processo de cassacao, em verdade, tratavam-se dos 
verdadeiros DENUNCIANTES, infringindo, fortemente, os principios da 
legalidade, imparcialidade e moralidade, previstos no artigo 37 da CRFB, 
como tambem no artigo 5°, inciso II do Decreto-Lei n° 201/67, o qual preve 
expressamente o impedimento do vereador de votar caso tenha apresentado 
denuncia, pois, o fato de utilizar pessoa interposta nao afasta a verdade 
fatica/real, que deve ser privilegiada.

Assim, configurada a pratica SIMULADA, infringindo o ordenamento 
juridico, temos que o processo de cassacao encontra-se CLARAMENTE 
CONTAMINADO POR VICIO DE CONSENTIMENTO (o denunciante nao realizou a 
denuncia de livre e espontanea vontade, mas aliado pelo vereador CELSO e 
demais que possuiam, previamente, a inten^ao pessoal de cassar o mandato 
do Prefeito) sendo o presente processo de cassacao o verdadeiro “FAZ DE 
CONTA”, respeitando o contraditorio para, ao final, concretizar o intento 
espurio de retirar o denunciado do poder.

Tambem ha de se observar o VICIO FORMAL DE PROCEDIMENTO ja 
que o vereador CELSO e dos demais que aderiam a pratica de sua conduta, 
verdadeiros denunciantes, participaram da VOTACAO que aprovou a abertura 
do processo de cassacao, inclusive, dando a CELSO a presidencia desta.

Eis que tais condutas alem de repugnantes estao em total 
infringencia ao determinado pelo artigo 5°, inciso II do Decreto-Lei n° 
201/67, em nao observancia do devido processo legal, principio insculpido no 
artigo 5°, LIV da CRFB, o que enseja, de maneira rigorosa, a DECLARACAO DE 
NULIDADE do presente feito.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipoi 
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376 /
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ADVOGADOS

11.5 - Dos demais vicios procedimentais que contaminam o presente 
processo

Nao consta da denuncia a data do seu protocolo perante esta 
Camara de Vereadores, o que contraria o inciso II do artigo 118 da LOM.

Ainda, segundo a Portaria n° 003/2020, a comissao processante nao 
foi regularmente constituida na mesma sessao que acolheu a denuncia. 
Ademais, o denunciado nao foi notificado no prazo de 5 dias apos a 
constitui^ao da comissao, desrespeitando o inciso III do artigo 118 da LOM.

Por fim, levando em conta os fatos e fundamentos apresentados 
temos que antes da comissao processante ser instalada deveria-se instalar a 
comissao especial, de inquerito, sendo que nela se traria toda a verdade real, 
evitando todo e qualquer transtorno por parte do denunciado.

Portanto, por mais esta razao, deve o presente processo ser 
extinto, vez que viciado por irregularidades formais.

III - DO MERITO

Como ja demonstrado este processo, em verdade, e uma grande 
farsa, sendo que o municipe SILVIO nao e o responsavel pela acusacao, sendo 
mero laranja, ja que, por ser tambem interessado na inelegibilidade do atual 
prefeito, seria a unica testemunha a ser ouvida perante a Comissao 
Processante.

Nao houve a pratica de infracao politico-administrativa.

0 Decreto-Lei n° 201/1967 dispoe acerca da responsabilidade dos 
Prefeitos e Vereadores e da outras providencias. O mencionado Decreto-Lei, 
em seu artigo 5°, fala do rito procedimental de cassa^ao do mandate do 
Prefeito Municipal, ato a ser praticado pela Camara de Vereadores.

O processo politico-administrativo tern carater punitive e, por isso, 
deve estar sujeito aos rigores formais e legais, sobretudo a garantia de 
ampla defesa.

Eis que pela seriedade que o caso se impoe deve-se levar em conta 
a imprescindibilidade de que o procedimento seja rigorosamente observado 
pela Casa de Leis, sob pena da nulidade dos atos administrativos.

Neste sentido, temos a doutrina de Hely Lopes Meirelles (in 
Direito Municipal Brasileiro, 7. ed., Sao Paulo: Malheiros,1994, p. 519-520), 
vejamos:

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivajj 
CEP: 86.870-000 - Pone: (43) 3472-0376 ,
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“(...) o processo de cassagao de mandato pela Camara e independente de 
qualquer procedimento judicial, mas pode ser revisto pela Justiga nos 
seus aspectos formais e substanciais de legalidade, ou seja, quanto a 
regularidade do procedimento a que esta vinculado e a exigencia dos 
motives autorizadores da cassagao. O que o Judiciario nao pode e valorar 
os motives, para considerar justa ou injusta a deliberagao do plenario, 
porque isto e materia “interna corporis” da Camara e sujeita unicamente 
ao seu juizo politico. Mas o Judiciario pode - e deve - sempre que 
solicitado em acao propria, verificar se foram atendidas as
exiqencias procedimentais estabelecidas pela lei e pelo regimento
interno e se realmente existem os motivos que embasaram a
condenacao, e se estes motivos enquadram no tipo definido como
infracao politico-administrativa (do prefeito) ou falta etico-
parlamentar (do vereador). Se encontrar ilegalidade na tramitagao do 
processo, bem como inexistencia ou desconformidade dos motivos com 
as infragoes tipificadas na lei, o Judiciario pronunciara a invalidagao do 
procedimento ou do julgamento impugnado (...). Grifei.

A consequencia pratica da perda do mandato pressupoe a pratica 
de conduta grave. Eis, que a decisao que cassa o mandato esta contraria ao 
interesse do povo, por esta razao, deve ser bem fundamentada e levada a 
serio.

No caso, a pratica da infracao politico-administrativa deve ser 
levado em conta a eventual quebra de confianga depositada no Prefeito, 
em decorrencia de pratica de condutas ilegais que apontam para a 
ocorrencia de violacao funcional, acarretando, por consequencia, a 
incompatibilidade com a permanencia no cargo.

Eis que a suposta ilegalidade e apenas um dos elementos que 
devem ser levados em conta para a configuragao da infracao politico- 
administrativa.

No presente caso, por se tratar de claro interesse politico, 
subjetivo, a Comissao Processante, visando desvirtuar o ato administrative, 
em claro desvio de finalidade, optou por seguir com a denuncia sem, ao 
menos, atentar-se para o preenchimento das demais condigoes, pois, como 
dito, tern o claro objetivo politico de prejudicar o denunciado, nao 
levando a serio a real situacao fatica, pois, se levada a serio, jamais 
admitiria a denuncia apresentada.

0 denunciante nao trouxe qualquer prova ou indicou qualquer 
prova idonea a corroborar com os seus argumentos langados na peca 
acusatoria o que houve, em verdade, foi a tentativa de induzir a Camara 
Municipal em erro, contrariando a etica, a moral e a imparcialidade a que se 
obriga a Comissao processante nos trabalhos perante esta Casa de Leis.

Diante do cenario arquitetado as informacoes langadas carecem de 
credibilidade, ja que visam unica e exclusivamente a desmoralizagao polity 
do denunciado.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaip' 
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376 /
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Assim, os fatos narrados na denuncia devem ser analisados pelos 
excelentissimos membros desta comissao processante, com cautela, 
imparcialidade e bom senso. 0 mesmo se espera do plenario da Camara 
Municipal.

12Observa-se que nao ha uma prova sequer de que o denunciado 
tenha autorizado expressamente a compra de medicamentos junto a 
empresa do Sr. DORIVAL. Inclusive o proprio DORIVAL, quando ouvido pelo 
Ministerio Publico, nada disse sobre a presenca do Prefeito em seu 
estabelecimento e, muito menos, que ele, o Prefeito, tenha Ihe autorizado a 
despesa para o fornecimento dos medicamentos.

Pelo contrario, o que efetivamente existiu foi a denuncia de que o 
Sr. JOSE APARECIDO, o atual Presidente da Camara, segundo o Sr. DORIVAL, 
teria comprado em seu estabelecimento e isso restou comprovado ja que 
existe assinatura do Presidente da Camara na retirada de determinado 
medicamento.

Entao, pela ausencia de instrucao processual, que deveria ser feita 
previamente pela Comissao Especial de Inquerito, se comprova-se, de piano 
que, que quern praticou conduta irregular foi o proprio vereador JOSE 
APARECIDO e nao o denunciado, na condicao de Prefeito.

Observa-se ainda que as condutas praticadas pelos vereadores JOSE 
APARECIDO e CELSO sao graves e demonstram claro interesse pessoal com a 
cassacao do alcaide, o que, por si so, justifica impedimento para a votacao.

A simples leitura das pecas processuais aliadas as juntadas pelo 
denunciado da visao de que a denuncia e todo o procedimento foi “armado” 
com o nitido interesse politico da oposicao.

Por isso, ha duvidas razoaveis quanto ao efetivo cometimento da 
infraqao politico-administrativa descrita, conforme fundamentou o 
denunciante.

Ressalte-se. As provas nao sao convincentes e os argumentos 
apresentados na denuncia colocam serias duvidas a credibilidade dos 
documentos apresentados pelo denunciante.

Por sim, nao ha duvidas de que na divergencia politica entre a 
Camara de Vereadores e o Executive, havendo duvidas razoaveis como esta 
que se apresenta nos autos devera prevalecer a vontade popular que elegeu 
o Prefeito August© Aparecido Cicatto.

0 mandate politico expressa a vontade popular e confere ao titular 
do poder prerrogativas constitucionais, assim, a perda do mandate configura 
uma san<;ao excepcional.

Caso nao seja este o entendimento dessa r. Comissao Processa 
o que evidentemente nao se espera, adverte-se, desde ja, que o de 1

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipora 
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376 ^
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V - Providencias do ponto de vista criminal e civel quanto a 
conduta irregular do denunciante SILVIO GABRIEL PETRASSI ja que restou 
comprovada a sua participacao na denuncia simulada;

VI - Havendo a instrucao do feito requer, desde ja o depoimento 
pessoal de SILVIO GABRIEL PETRASSI, de testemunhas, as quais serao abaixo 
arroladas, juntada de novos documentos, prova pericial e defesa oral;

•i4

ROL DE TESTEMUNHAS:

CLEVERSON LEONADO TOZZATE, promotor de justiqa, brasileiro, 
casado, podendo ser localizado na Av. Italia, n° 20, 1a Promotoria de Justica, 
Ivaipora-PR;

JEOVANNY DE MELO ALLI, brasileiro, servidor publico, com 
endereco na rua Marechal Floriano, n° 35, Jardim Sao Domingos, Ivaipora-PR;

ALEX SANTOS DE LIMA, brasileiro, com endereco na rua Eurides 
Nogueira, s/n°, Ariranha do Ivai-PR;

DILEUSA GUEDERT PAULINO, brasileira, casada, servidora publica, 
residente na rua Miguel Verenka, n° 43, centre, Ariranha do Ivai-PR;

EDINO BAUMER, brasileiro, casado, motorista, residente na rua 
Professora Eurides Nogueira, n° 82, centre, Ariranha do Ivai-PR.

Termos em que, 
Pede deferimento.

Ivaipora-PR, 22 de maio de 2020.

TIAGO COBJARi
OAB/PRm^&O

IRO - ADVP.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipord/PR 
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-0376



PROCURACAO “AD JUPICIA” e “ET JUDICIA,,

OUTORGANTE: AUGUSTO APARECIDO CICATTO, brasileiro, casado portador da 

Cedula de Identidade RG n° 5.318.207-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n° 017.083.559-60, 

residente e domiciliado, na Rua Marcio Alves Rodrigues, n° 45, Centro, na cidade de 

Ariranha do Ivai - Parana, CEP 86.880-000.

OUTORGADO: TIAGO COBIANCFII RIBEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, portador da 

cedula de identidade RG n°. 8.341.982-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n°. 044.593.089- 

67 e na OAB/PR sob n°. 51.360, com enderego profissional na Avenida Presidente 

Tancredo Neves, 1519, Centro, Ivaipora - PR.

PODERES: Amplos poderes para o foro em geral, com a Clausula “AD JUDICIA” e “ET 

JUDICIA”, em qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal, podendo proper contra quern de 

direito as agoes competentes e defende-lo nas contrarias, seguindo umas e outras, ate final 

decisao, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes 

especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitagao, ratificar e retificar pedidos iniciais, inclusive requerer Certidoes Negatives junto 

aos Orgaos Federais, Estaduais e Municipais, requerer assistencia judiciaria gratuita em 

todos os termos ou instancias, pagar taxas, levantar e dar quitagao em alvara judicial, 

assinar recibos e o que necessario for para o bom, cabal e fiel cumprimento do presente 

mandato, inclusive representando-a administrativamente perante a Camara de Vereadores 

do Municipio de Ariranha do Ivai, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou 

sem reserva de iguais poderes dando tudo por bom, firme, cabal e fiel cumprimento do 

presente mandato, em especial para a promover a defesa previa, acompanhar a 

instmgao processual e alegagoes finais no rito da Comissao Processante instalada 

pela Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ivai e propor agao 

anulatoria com tutela de urgencia ou impetrar mandado de seguranga com pedido 

liminar perante a Vara de Fazenda da Comarca de Ivaipora-PR.

Ivaipora - PR, 19 de maio de 2020.

-
V

JfL
August© Apareoi icatto

Ou
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Ariranha do Ivai, 25 de Outubro de 2016
-5

tAo Excelentissimo
Cleverson Leonardo Tozatte
Promotor de Justlga - Ivaipor2 - Parang

Q.

-8
O 2 

■'ns coJ-CO

8 3
O LLAugusto Aparecido Cicatto, brasileiro, assistente Administrative, 

morador da Rua Marcio Jos6 Rodrigues, 45, Centro, nesta Cidade, 
portador do CPF - 017.083.559-60, vem atraves deste requerer do 
Ministerio Publico providencias quantos aos fatos que se segue:

Ocorre que o Prefeito Municipal Silvio Gabriel Petrassi vem se 
utilizando de M^quinas e caminhoes da prefeitura municipal em 
beneFicio prdprio, 4 oportuno salientar que as horas ainda que 
contratadas s3o de diffcil aferig§o, pois o Gestor e o Particular se 
comungam na mesma pessoa ; ocorre que a partirdo dia 21/10/2016 
uma ESCAVADEIRA HIDRAULICA e uma I’A CARREGADEIRA v£em 
executando trabalho exclusive em uma Chacara de propriedade do 
Prefeito municipal, localizada proxima da Cidade de Ariranha do Ivaf - 
Parang; para maiores esclarecimentos dia 21/10, 22/10, 23/10 e 
24/10/2016 o operador da Escavadeira Hidraulica era o Sr. Irineu 
Santo Beleti e P3 Carregadeira o Sr. Marcos de Andrade Neckel; alem 
das maquinas que executaram os trabalhos no dia 24/10/2016 dois 
caminhSes BASCULANTES do Municipio prestaram servigo de 
transporte de terra o dia todo no interior da Chacara mencionada, 
sendo os condutores o Sr. Gilmar Antonio Fenandes e o Sr. Juarez 
Jo3o de Souza; no dia 24/10/2016 o Sr. Idemar Jos£ Beleti e o 
Senhor Cassemiro Verenka se deslocaram at£ o Municipio de Candido 
de Abreu conduzindo dois caminhSes tipo trucado, no qual 
carregaram e descarregaram carga de areia tambem na mencionada 
chacara; na oportunidade a informagSo dos Operadores de Maquinas 
e Motoristas sao de fundamental importancia para aferir os fatos aqui 
narrados bem como mfdia em ANEXO.

Diante do exposto, requer que o Ministerio Publico tome as 
providencias necess^rias em defesa de nosso municipio, e no mais, 
meus sinceros agradecimentos. I /
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CIVEL DA 
COMARCA DE IVAIPORA.

§ 1 
CNi!
c\i 1 
°c 1
it^ 5.

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA, no uso de
suas atribuigoes, vem, com base no Inquerito Civil n° MPPR-0069.16.000699-0' e com 
fundamento nos artigos 127, caput, 129, III; 37, caput da Constituigao da Republica, na Lei 
n° 7.347/85 e na Lei n° 8.429/92, proper a presente

8S

If
ififACAO CIVIL PUBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

c/c liminar de indisponibilidade de bens
o -a

| t
3 I
o re 
Q >

em face de SILVIO GABRIEL PETRASSI, brasileiro, portador do RG n° 13563194 SSP/PR 
e CPF n° 041.949.518-59, Prefeito Municipal de Ariranha do Ivai na gestao 2013/2016, 
residente na Rua Valtecir da Silva Prachum, n° 1125, centre, municipio de Ariranha do 

Ivai/PR;

SRS PETRASSI LTDA-ME, pessoa juridica de direito privado, CNJP 23.469.401/0001-90, 
registrada na Junta Comercial do Parana sob o n. 412.0827897-8, situada na Rodovia 
Nelson Petrassi, KM 01- lote 1-D, s/n, Zona Rural de Ariranha do Ivai, CEP 86880-000; e

RICARDO FONSECA PETRASSI, empresario, socio-administrador da empresa SRS 

PETRASSI LTDA-ME, brasileiro, portador do RG n° 8.806.994-3/SSP/PR, CPF n°

1 A referencia a numera^So de paginas no dccorrer da presente pega inaugural diz respeito aos autos do citado 
inquerito civil.
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046.815.629-12, residente e domiciliado na Rua Valtencir Fonseca Prachum, n. 1.125-A, 
Centro, Municipio de Ariranha do Ivai/PR, pelos fatos e fundamentos a seguir:
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DO DEPOSITO DAS MIDIAS ELETRONICAS EM JUIZOI.

Os autos do Inquerito Civil que ensejaram a presente agao contem 
midias eletronicas acostadas as fls. 04 (video uso de maquina na propriedade dos 
requeridos), fls. 25 (fotos da vistoria in loco realizada pelo Ministerio Publico). Por isso, 
considerando ser tecnicamente inviavel a inclusao de tais midias no sistema PROJUDI, 
informa que serao apresentadas em cartorio, na forma do art. 11, § 5°, da Lei n° 11.419/06 
c/c art. 9°, § 1°, da Resolugao 03/2009, do TJPR2.

§sC! £
CNJ =
§1 CSJ 2
CVJ 1

c 1
D
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DA LEGITIMIDADE ATIVA

bI
£ BInicialmente, em relagao a legitimidade do Ministerio Publico na 

promogao de Agao Civil Publica, trata-se de questao bastante sedimentada na doutrina e 

na jurisprudencia, como se verifica atraves do verbete n° 329, da Siimula de jurisprudencia 

dominante do STJ, in verbis:

S ir
.§ Q.
ro =;B s.
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o -oI ^“O Ministerio Publico tem legitimidade para propor agao civil publica 

em defesa do patrimonio publico. ’’
i ™3 1
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Q >

Portanto, a materia nao guarda segredos, sendo dispensavel
maiores digressoes sobre o tema.

III. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n.° 8.429/92 prelecionam o

seguinte:

Art. 1° - Os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente publico, servidor ou nao, contra a administragao direta,

2 "Casn seja tecnicamente inviavel a digitalizagao dns documentos, em razao do grande volume ou por motivo de 
ilegibilidade, deverao ser apresentados em cartorio em meio ftsico. no prazo de dez dias, devendo o fato ser 
informado ao Juizo no alo do ajuizamento da agao ou prutocolizagao da petigao. Apos o trdnsito em julgado da 
sentenqa, tais documentos serdo devolvidos a parte. "

2
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S*indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municipios, de Territorio, de 

empresa incorporada ao patrimonio publico ou de entidade para 

cuja criagao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra 

com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimonio ou da 

receita anual, serao punidos na forma desta Lei.
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5 IArt. 2° - Reputa-se agente publico, para os efeitos desta Lei, 

todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneragao, por eleigao, nomeagao, designagao, contratagao 

ou qualquer outra forma de investidura ou vinculo, mandato, 

cargo, emprego ou fungao nas entidades mencionadas no 

artigo anterior.
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Art. 3° - As disposigoes desta lei sao aplicaveis, no que couber, 

aquele que, mesmo nao sendo agente publico, induza ou 

concorra para a prdtica do ato de improbidade ou dele se 

beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
pTO Q)
O TD

I,g
i ™o iO ro 
Q >O primeiro reu, SILVIO GABRIEL PETRASSI, exercia a Chefia do 

Poder Executive do Municipio de Ariranha do Ivai na gestao 2013/2016, sendo que as 
irregularidades tratadas na presente agao se deram durante o seu governo e por expressa 
determinagao sua, sendo beneficiado diretamente das irregularidades. Assim, como 
mentor e responsavel pelos fatos que serao relatados a seguir, deve responder pelas 
consequencias dos atos ilegais praticados.

A segunda re, empresa SRS PETRASSI LTDA-ME, pessoa juridica 
de direito privado. Integra o polo passive visto que obteve vantagens indevidas, como a 
utilizagao de bens, maquinarios e servidores do municipio de Ariranha do Ivai, devera 

responder por atos de improbidade administrativa.

Tambem, como coautor pela utilizagao das maquinas e servidores 
na sua propriedade, o filho do entao prefeito, RICARDO FONSECA PETRASSI, na 
qualidade de socio-administrador da empresa, se beneficiou diretamente de tais
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ilegalidades, que deve responder pelas consequencias dos atos ilegais praticados 
juntamente com o primeiro reu, mencionado anteriormente.
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IV. DO OBJETO DA AQAO

A presente agao civil publica de improbidade administrativa tem por 
objetivo: a condenagao dos reus nas sangoes previstas no artigo 37, § 4°, da Constituigao 
Federal, e na Lei n° 8.429/92, em razao da pratica de atos de improbidade administrativa, 
tipificados nos por infragao aos artigos 9°, inciso IV, 10, inciso XIII e artigo 11, incisos I 
todas da Lei n° 8.429/92. Os atos de improbidade a serem apurados, respectivamente, 
sao:
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IV - utilizar, em obra ou servigo particular, veiculos, maquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposigao de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 
servidores publicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

o
| 5XIII - permitir que se utilize, em obra ou servigo particular, veiculos, 

maquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou a 
disposigao de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o 
trabalho de servidor publico, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; e
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverse daquele previsto, na regra de competencia;

V. DOS FATOS

Foi instaurado na 1a Promotoria de Justiga da Comarca de 

Ivaipora/PR, o Inquerito Civil n° MPPR-0069.16.000699-0, em razao de denuncia 

realizada por Augusto Aparecido Cicatto, que o entao prefeito, Silvio Gabriel Petrassi, 
estaria utilizando bens e servidores municipais para realizar servigos privados na sua 
propriedade de particular.

A fim de averiguar os fatos noticiados, este Promoter de Justiga, 
acompanhado de sua equipe, realizou vistoria in loco, na propriedade dos requeridos, em
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data de 20/01/2017, bem como tomou termo de declaragoes dos servidores publicos 
municipais, que trabalharam nas obras em comento, fls. 06/28.
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Na vistoria in loco, foi possivel verificar que de fato foram 
realizadas obras na propriedade do noticiado, consistente na reforma da chacara para 
transformapao no Centro de Lazer Sao Gabriel, onde foi construida uma piscina 
coberta com Iona que capta agua do rio, bem como piscinas revestidas de azulejo, 
lanchonete para comercializagao ao publico, quartos com banheiro e ar- 
condicionado para pernoite dos clientes do Centro de Lazer, toboga com caida em 
uma pequena piscina, quiosques com churrasqueira e mesas para 
confraternizagoes coletivas ao lado das piscinas e pequenos quiosques ao lado de 
cima das piscinas, sendo que conforme depoimentos dos servidores publicos de 
Ariranha do Ivai foram utilizados mao de obra dos servidores, maquinas e caminhoes 

publicos para realizagao da obra.
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Durante a vistoria, o requerido Silvio fora questionado acerca das 

obras, sendo informado que de fato utilizou mao de obra, materials e maquinas da 
prefeitura municipal de Ariranha do Ivai, bem como maquinas do Consorcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, vez que tais atos foram praticados 
a fim de promover o desenvolvimento do municipio e gerar empregos, sendo que os 
funcionarios publicos municipais nao perceberam quaisquer vantagens economicas.
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O requerido esclareceu que recebe um publico de 
aproximadamente 1.000 pessoas aos finals de semana e cobra entrada no valor de 
R$15,00 por pessoa. Destacou que comercializa bebidas e porgoes na lanchonete e aluga 
os quiosques para churrasco, cobrando por dia, e os apartamentos para pernoites.

Ainda, constatamos que no local, nos quiosques destinados para 

churrascos pelos frequentadores, existem banquetas e mesas que foram construidas na 
marcenaria do municipio de Ariranha do Ivai, as quais foram confeccionadas pelo servidor 
publico Moises Domingo Pereira, conforme depoimento de fls. 06/07.

Durante a vistoria in loco, fomos atendidos pelo proprietario, ora 
requerido, sendo que na prefeitura municipal fomos recepcionados, pelo atual Prefeito 
Municipal, ora denunciante, Augusto Aparecido Cicatto, e foram tornados os depoimentos 

dos servidores publicos municipais, em relagao aos fatos noticiados.
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Termo de declaragoes de MOISES DOMINGO PEREIRA, fls.
06/07:

Que o depoente e servidor concursado para o cargo de marceneiro 

e montador, aproximadamente 08 anos; que no final do mes de 

setembro, aproximadamente, foi procurado pelo entao prefeito 

Silvio Petrassi, que encaminhou materials de marcenaria e 

determinou que o deooente confeccionasse cerca de 7 mesas 

grandes com cavaleta, 96 banquetas, 05 mesas grandes 

redondas; que o ex prefeito deu R$250,00 para o depoente; que os 

trabalhos foram realizados na marcenaria da prefeitura; que o ex 

prefeito pediu para o depoente fazer os mencionados objetos e o 

mesmo obedeceu a ordem, pois, adveio do entao prefeito 

municipal; que o depoente trabalhou cerca de 4 meses na 

confecgao dos moveis particulares do ex prefeito; que trabalhou 

todos os dias, totalizando 9 horas por dia, executando o servigo 

durante o horario de expediente e por vezes ate passando do 

horario; que durante todo esse tempo o depoente nao realizou 

nenhum servigo para o municipio, pois, tinha que terminar os 

moveis particulares de Silvio antes do termino do seu mandato; que 

o ex prefeito sempre estava na marcenaria verifiedndo a confecgao 

e montagem dos moveis; que o declarante foi entregando os 

moveis em etapas, ou seja, conforms ia fazendo e montando, 

entregava; que o declarante obedeceu a ordem do prefeito pois 

teve receio de desobedecer o chefe e ter problemas com isso.
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Termo de declara^oes de MARCOS DE ANDRADE NECKEL,

fls. 08/10:

Que o depoente e servidor concursado para o cargo de operador 

de maquinas, estando no servigo aproximadamente 7 meses; Que 

no mes de outubro de 2016 o entao prefeito Silvio Petrassi, 

juntamente com o Breia e o Cel in ho, convocou o declarante para 

operar a maquina, pa carregadeira, na chacara do mesmo, sendo
6
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e1que tais atividades se deram durante a semana, finals de semana e 

feriados; que tal situ agio perdurou mais ou menos 15 dias; que 

a referida maquina pertence ao municipio de Ariranha do Ivai; 

que realizava as atividades cerca de 9 horas por dia: que nao

recebeu horas extras ou qualquer outra remuneragao, seja pelas 

horas trabalhadas em expediente, seja pelas horas trabalhadas 

fora dos horarios e dias de expediente; que cumpriu as ordens do 

ex prefeito, pois, esta no estagio probatorio; que estima ter 

utilizado a maquina na propriedade do ex prefeito cerca de 80 

horas; que Silvio Petrassi tinha muita pressa em finalizar as obras, 

pois, a populagio estava tirando fotos do local, bem como 

realizando denuncias; Que o declarante nao sabe dizer se o entao 

prefeito Silvio pagou ao municipio de Ariranha pelo uso do 

maquinario, se recordando o declarante que quando indagava o 

prefeito sobre isso o prefeito apenas dizia "depois vou ver"; que 

nas ocasioes em que o declarante trabalhou com a pa carregadeira 

no local pode observar caminhoes da prefeitura carregando pedra 

e areia para o local; que quando o declarante prestou servigos no 

local outros servidores opera ram no mesmo local a escavadeira 

hidraulica do consorcio intermunicipal de desenvolvimento rural e 

urbano, tendo visto tambem algumas poucas vezes a patrola do 

municipio no local.
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Termo de declaragoe? de IRINEU SANTO BELETTI, fls. 11/12:

Que o declarante e operador de maquinas concursado do 

Municipio de Ariranha do Ivai desde 2004, e entre os meses de 

novembro e dezembro de 2016, o entao prefeito Silvio Petrassi,

convocou o declarante para operar a maquina, escavadeira 

hidraulica pc 130, na chacara do mesmo, sendo que tais 

atividades se deram durante a semana, finals de semana e 

feriados; que tal situagao perdurou mais ou menos 15 dias;

que a referida maquina pertence ao Consorcio Intermunicipal de
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o'Desenvolvimento Rural e Urbano dos municipios; que realizava as 

atividades cerca de 9 boras por dia; que recebeu cerca de R$ 

1000,00 reals, para trabalhar nos finals de semana e quando 

excedia seu horario regular de trabalho para o municlpio, sendo 

que durante a semana trabalhou nos horarios que deveria estar na 

prefeitura; que cumpriu as ordens do ex prefeito, pois, acreditava 

que estaria sendo langado as boras trabalhadas em um banco de 

boras; que estima ter utilizado a maquina na propriedade do ex 

prefeito cerca de 60 boras; que Silvio Petrassi tinha muita pressa 

em finalizar as obras, pois, queria inaugurar o local ate final de 

dezembro; que o trabalho realizado pelo declarante foi realizado no 

toboga skibum e no piscinao com rampa no fundo do 

estabelecimento; que no local tambem, por vezes o declarante 

carregou terra do fundo da piscina, tendo presenciado tambem 

caminhao da prefeitura trazendo areia para o local, areia esta que 

era retirada em Candido de Abreu, enquanto a terra que era 

necessana para colocar na piscina era buscada na propriedade do 

senhor JACI, que flea proximo a cun/a fechada do Rio Azul, 

tambem com o caminhao da prefeitura; que o declarante nao sabe 

dizer se SILVIO recolheu alguma taxa em favor da prefeitura ou do 

consorcio para utilizar as maquinas e caminhoes.
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Termo de deciaragoes de GILMAR ANTONIO FERNANDES, fls.

13/14:
Que o declarante e servidor municipal do Municipio de Ariranha do 
Ival/PR ha aproximadamente 07 anos na fungao de servigos 
gerais, mas efetivamente exercia a fungao de motorista de 
maquina Patrola (motoniveladora), modelo 120 K, e entre os 

meses de novembro e dezembro recebeu a solicitagao verbal das 
pessoas de NILCELID DOS SANTOS ARRUDA conhecido por 

CELIO e SERGIO RUIZ MORENO conhecido por BREIA, 

responsaveis pelo Patio de maquinas da Prefeitura na gestao 
passada, para nivelar o terreno para construgao de uma estrada 
chegando no portao do Centro de Lazer Sao Gabriel, bem como

8
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para nivelar o terreno no local onde seria a circulagao dos 
visitantes; que exerceu estas atividades por 03 dias em media 
01 hora/dia com a maquina pertencente ao municipio; que

quando da solicitagao ja sabia que se tratava de uma propriedade 
particular (propriedade do ex-prefeito SILVIO GABRIEL 
PETRASSI), se tratando de uma chacara na area urbana; que na 
epoca dos fatos quase nao tinha servigo pra fazer pelo Prefeitura 
por se tratar de periodo pos eleigao, e entao o declarante foi 
trabalhar no local; que o nivelamento com a Patrola foi realizado no 
horario do expediente; que tambem foi ate o local com o caminhao 
do municipio (caminhao com cagamba do Consorcio 
Intermunicipal) para retirar terra do interior do ‘barranco’ onde seria 
construida o piscinao com escorregador e dispensava a terra 
retirada para ao lado da piscina; que foi com este caminhao por 
mais 2 dias fora o sen/igo da patrola ja mencionado. no periodo 
inteiro do expediente; que nao recebeu nada em dinheiro ou em 

sua folha de pagamento por estes servigos prestados; que na data 
em que estava com o caminhao retirando terra, estavam mais 2 
servidores do municipio, urn com a maquina escavadeira e outro 
com o caminhao pertencentes ao municipio, tambem retirando 
terra para a construgao da piscina; que na ocasiao o entao Prefeito 
SILVIO PETRASSI nao comentou com o declarante se estava 
pagando para a Prefeitura pelo uso dos maquinahos, entao o 
declarante somente trabalhou pensando que estava cumprindo 
ordens.
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Termo de Declaragoes de CASIMIRO VERENKA, fls. 15/16:

Que o declarante e servidor municipal do Municipio de Ariranha do 

Ivai/PR desde o ano de 1998, exercendo a fungao de motorista 

(caminhao cagamba Ford Cargo 2224, placas ASX 4398), e entre 
os meses de novembro e dezembro recebeu a solicitagao verbal 

das pessoas de NILCELIO DOS SANTOS ARRUDA conhecido por 
CELIO e SERGIO RUIZ MORENO conhecido por BREIA, 

responsaveis pelo Patio de maquinas da Prefeitura na gestao 
passada, para que retirasse terra com o caminhao que dirigia,

9
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na curva do Rio Azul e carregasse ate o Centro de Lazer Sao 
Gabriel, sendo quanco da solicitagao ja sabia que se tratava de 
uma propriedade particular (propriedade do ex-prefeito SILVIO 
GABRIEL PETRASSI), se tratando de uma chacara na area 
urbana; que carregando a terra ate este local realizou o servigo de 
aterramento no interior e laterals de um barracao dentro da 
propriedade; que nestes meses, apos as eleigoes, ja nao estava 
trabalhando em outros locals da cidade, e permaneceu pelo 
perlodo de 07 dias, quatro horas por dia, carregando terra e 
aterrando dentro do barracao e em suas laterals; que 
presenciou outros motoristas, servidores municipals, trabalhando 
tambem no local, com as maquinas pertencentes ao municipio, 
retirando terra com a retro hidraulica e com a pa retroescavadeira 
para tirar terra do local onde foram construidas as piscinas do 
centro de lazer; que neste intervalo de 07 dias que trabalhou 

carregando terra para a propriedade particular da pessoa de 
SILVIO PETRASSI trabalhou dois sabados, e recebeu em dinheiro 
do proprio ex-prefeito o valor de R$ 200,00 (duzentos reals) por 
cada sabado e nao pela folha de pagamento; que nos dias em o 
declarante prestou servigos no local, somente viu maquinario 
publico operando, nao verificando servidores publicos trabalhando 

como servigo bragal no local.
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Em data posterior, fora tornado o Termo de Declarapoes de Silvio 
Gabriel Petrassi, nesta Promotoria de Justipa, fls. 32/33:

Que o depoente tern ciencia de que poderia, caso quisesse, se 

fazer acompanhado de advogado, bem como desde ja e 

cientificado de que nao e obrigado a responder as perguntas que 

Ihe forem formuladas, bem como pode optar pela escolha em 

responder a cada indagagao formulada; Que perguntado se foram 

realizadas obras na propriedade denominada “CENTRO DE 

LAZER SAO GABRIEL" no segundo semestre do ano de 2016, o 

declarante afirmou que sim; Perguntado quern encomendou tais 

obras, o depoente afirmou que a obra foi encomendada pelo filho

10
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Ido declarante RICARDO FONSECA PETRASSI, que estava a 

frente das obras desde o inicio de 2015; Que o imovel onde esta 

sediado o referido centre de lazer esta registrado em nome do 

referido filho e de outro filho de nome RODRIGO FONSECA 

PETRASSI; Que perguntado se foi utilizado maquinario do 

municipio de Ariranha do Ival para realizagao de obras no local, o 

depoente afirma quo nao, salientando que foram utilizados 

maquinarios, mas de propriedade do Consorcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural; Que perguntado sobre o uso de 

mao de obra do quadro de servidores do municipio de Ariranha do 

Ivai no local, o depoente esclarece que funcionarios do municipio 

de Ariranha do ivai operaram sim maquinas no local, mas tal fato 

nao ocorria nos dias e horarios de expediente, posto que as 

fungoes foram desempenhadas em finals de semana; Que 

perguntado se as horas trabalhadas pelos funcionarios 

municipais eram pagas mediante compensagao de horas no 

municipio ou se pagas em dinheiro, o depoente afirma que os 

pagamentos se deram em dinheiro, feitos pelo filho do 

depoente, RICARDO, diretamente aos trabalhadores; Que o 

depoente esclarece que quando os servigos eram prestados, em 

ditos finals de semana, o declarante se fazia presente para 

observar o funcionamento das maquinas, isto para que nao desse 

sobrecarga de trabalho com as mesmas; Que a frequencia de 

realizagao de servigos, usando maquinarios do consorcio e de 

servidores municipais que estavam de folga, se davam nos finals 

de semana e feriados; Que o depoente esclarece que se 

porventura algum maquinario do Consorcio estivesse ocioso, 

prestava servigos para o municipio de Ariranha do Ivai, mas o 

contrario nao acontecia, nao se recordando de maquinas do 

municipio trabalhando no local; Que o depoente se recorda tao 

somente de uma unica vez a patrola do municipio atender no local, 

por aproximadamente 1 (uma) hora, para dar acabamento de 

planagem no local; Que perguntado ao depoente se houve
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S'autorizagao do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural para execugao de servigos no empreendimento 

investigado, o depoente afirmou que sim, e perguntado ainda se 

houve pagamento do empreendimento para o uso de tal 

maquinario, o depoente informou que sim, apresentando na 

ocasiao copia do Estatuto do mencionado consorcio, bem como 

copia de recibos de boras maquinas pagos pelo empreendimento, 

ao municlpio de Ariranha do Ival, local onde estava sendo usado o 

maquinario do consorcio, bem como pagamentos a terceiros por 

servigos de maquinarios, num montante de 23 (vinte e tres) copias 

de notas fiscais de aquisigao de materials de construgao, fiagao e 

vidros, telhas, dentre outros, 1 (uma) nota fiscal e 1 (urn) recibo 

referente a aquisigao de balcoes e tabuas, mais 09 (nove) copias 

de comprovantes de pagamento de taxa municipal, referentes a 

pagamento de bora maquina, mais 2 (duas) notas fiscais de 

pagamento de servigos de colocagao de estrutura metalica tendo 

por prestador de servigos a empresa CONSVALE, 2 (duas) notas 

fiscais de servigo de terraplanagem, mais 1 (urn) recebido de 

prestagao de servigo de terraplanagem, e mais 4 (quatro) recibos 

diversos em 3 (tres) paginas, mais 3 (tres) comprovantes de 

deposito em uma iinica folha, sendo dois ao engenheiro 

ROBERTO GOMES DE MORAIS e urn ao municlpio de 

ARIRANHA DO IVAI a tltulo de frete do caminhao, mais 4 (quatro) 

tlquetes referentes a carregamento de areia em duas fotocopias, 

apresentando ainda copia de ajustamento de conduta firmado com 

Bombeiros, copias estas que ora entrega nesta promotoria de 

justiga; Que perguntado sobre o uso do departamento de 

marcenana, do municlpio de Ariranha do Ival, para a fabricagao de 

mesas e cadeiras para o mencionado CENTRO DE LAZER, o 

depoente esclarece que de fato solicitou ao senhor MOISES 

DOMINGO PEREIRA, servidor municipal, marceneiro e montador 

para fazer tais mesas e cadeiras, no entanto, combmou com tal 

pessoa para realizar os servigos nos finals de semana on nos dias
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■O

o'de semana fora do expediente, tendo inclusive adquindo os 

materiais com recursos proprios para a fabricagao de mesas e 

cadeiras, conforme nota fiscal e recibo acima destacadas; Que 

indagado ao depoente sobre o recebido quanto aos servigos que 

prestou fora do expediente o servidor MOISES, o depoente 

acredita ter tal documento, mas contudo nao trouxe na data de 

hoje, asseverando, contudo que pagou pelos servigos executados; 

que perguntado sobre ter compensado financeiramente o municipio 

pelo uso da marcenaria, maquinarios e estrutura da marcenaria 

municipal, quanto a confecgao de tais mesas e cadeiras, o 

depoente acredita que seu filho de nome RICARDO FONSECA 

PETRASSI, pode esclarecer melhor tal situagao; que RICARDO e 

residente no municipio de ARIRANHA DO IVAI; Que lido ao 

depoente trecho do depoimento do marceneiro municipal, MOISES 

DOMINGO PEREIRA, o depoente afirma que nao e verdade que 

dito marceneiro trabalhou somente na confecgao dos moveis do 

referido CENTRO DE LAZER por 4 (quatro) meses a partir do final 

de setembro do ano de 2016, voltando a asseverar que o 

marceneiro somente fez tais servigos fora do horario de expediente 

e nos finals de semana; Que perguntado ao depoente se possui 

problemas com os servidores MARCO DE ANDRADE NECKEL, 

IRINEU SANTO BELETI, GILMAR ANTONIO FERNANDES e 

MIOSES DOMINGO PEREIRA, o depoente afirmou nao possuir 

quaisquer problema de relacionamento com tais pessoas, da 

mesma nao tin ha qualquer problema com o senhor CASIMIRO 

VERENKA; Que o depoente assevera por fim que me momento 

algum usou mao de obra municipal dentro do horario de 

expediente, tendo o depoente conhecimento que todo servigo 

eventualmente prestado por servidor municipal foi feito fora do 

expediente e devidamente pago com recursos proprios do 

empreendedor; Que indagado sobre o contrato social do 

empreendimento o depoente nao trouxe copia, mas compromete a 

encaminhar no prazo de 05 (cinco) dias copia do referido contrato
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o'social, a esta promotoria; Que esclarece por fim que o acordado 

com o marceneiro. MOISES. foi para fazer 7 (sete) mesas em 

madeira e as respectivas banquetas; Que o depoente se 

compromete ainda em apresentar em ate 30 (trinta) dias o 

documento de OUTORGA quanto ao uso de curso hidrico junto ao 

Instituto das Aquas.
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No ato da sua oitiva, o requerido juntou documentos relatives ao 
Estatuto do Consorcio Intermunicipal par ao Desenvolvimento Sustentavel Rural e Urbano 
da regiao, 09 comprovantes de pagamento de taxas municipals (servigo bora/ maquina), 
23 Notas Fiscais de materials de construgao- fiagoes, vidros telhas e outros documentos, 
01 Nota Fiscal e 01 recibo referente aquisigao de balcao e tabuas, notas fiscais de 
terceiros, recibos diversos, tickets- compras de areia e copia do termo de ajustamento de 
conduta celebrado com o Corpo de Bombeiros, Apenso I.
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it11-II
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Na sequencia, o requerido Silvio Petrassi, entregou copia do 
contrato social da empresa SRS PETRASSI, bem como 01 (urn) recibo de montagem de 

07 (sete) mesas (emitidas por MOISES D. FERREIRA) e 02 (duas) notas fiscais referentes 
a compra de materiais de construgao em geral, fls. 36/45.

o

©

TO 0) 
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I £
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Q >Fora concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerido 

apresentasse o documento de outorga quanto ao uso do curso hidrico junto ao Instituto 
das Aguas, sendo que transcorreu o prazo sem manifestagao do requerido, 
conforme certidao de fls. 46.

Em sintese, constatou-se no decorrer da instrugao do Inquerito 
Civil n° MPPR-0069.16.000699-0, que no segundo semestre do ano de 2016, foram 
utilizadas maquinas do tipo retro hidraulica, pa retroescavadeira, escavadeira hidrdulica pc 

130, maquina Patrola (motoniveladora), modelo 120 K, pa carregadeira, bem como 
materiais e servidores da marcenaria do municipio de Ariranha do Ivai, tudo de 
propriedade do municipio de Ariranha do Ivai ou do Consorcio Intermunicipal, os quais 
estavam realizando servigos/obras de interesse privado do Centro de Lazer Sao Gabriel, 
cujo proprietario e o prefeito a epoca dos fatos, ora primeiro reu e seu filho Ricardo.
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2
Apurou-se que o maquinario publico, alem de ser utilizado para fins 

exclusivamente privados, eram operados por funcionarios da Prefeitura Municipal de 

Ivaipora, por ordem entao prefeito para realizagao das obras na propriedade particular de
SILVIO GABRIEL PETRASSI e RICARDO FONSECA PETRASSI.
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Pelos depoimentos acima transcritos, percebe-se que o requerido 
SILVIO GABRIEL PETRASSI, prefeito da epoca, tinha pleno conhecimento da 
autorizagao de utilizagao das maquinas da Prefeitura e do Consorcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural e servidores da prefeitura em servigos particulares, o 
que configura uso ilegal de equipamento e servidores publicos em favor de interesses 
privados. CSJ

= 1 
if
F -aRessalte-se que a utilizagao de bens publicos para fins 

particulares demonstra a falta de responsabilidade dos reus no trato com a coisa publica, 
o que configura ato ilegal e imoral e permite as responsabilizagoes legais, inclusive com 

o ressarcimento do dano na sua integralidade, alem da aplicagao das demais sangoes 

legais pertinentes.

§ ^ I!
8 I
ff
II
•O =;
o -c
■O c2 ^
p
o -oPortanto, e nitida a pratica de ato de improbidade administrative 

por parte dos requeridos, haja vista que permitiram a utilizagao de bem e funcionario 
publico em proveito proprio, na satisfagao de interesse exclusivamente particular, em 

prejuizo ao erario e em infragao aos principios que regem a Administragao Publica.

I ™
O CO
Q >

VI. DA FUNDAMENTAQAO

A conduta praticada pelos requeridos e tratada com seriedade 
pelo ordenamento patrio, uma vez que se trata do ferimento da mais elementar nogao de 
separagao do agente publico com o privado, uma confusao rudimentar e matriz de todos 
os demais males que lesionam o erario e ferem os principios do Estado Democratico de 

Direito.

A Lei n° 8.249/92 fez questao em descrever no seu rol 
exemplificative do art. 9° a conduta detectada nos autos do inquerito civil como geradora 
de enriquecimento ilicito do administrador publico. Veja-se:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrative importando 
enriquecimento ilicito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial

15
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findevida em razao do exercicio de cargo, mandato, fungao, 
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta 
lei, e notadamente:

Q-

-8 Q

O
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(...)
IV - utilizar, em obra ou servigo particular, velculos, maquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou 
a disposigao de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei, bem como o trabalho de servidores publicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades;
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O trato legislative do presente ato demonstra a intensa reprovagao 

e a gravidade que desequilibra os alicerces eticos e morais da Administragao Publica.
ii
CvJ •

Com efeito, o enriquecimento ilicito, alem da previsao legal, 
consiste no valor do servigo que foi economizado pelos requeridos SILVIO, RICARDO e 
empresa SRS PETRASSI LTDA-ME, que deixaram de contratar maquinario e 
funcionarios para realizagao dos servigos, utilizando-se indevidamente da estrutura 
publica para obter vantagens particulares.

2= '5*
^ Q. 
0) 1=
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■2.2
§1—

■os s'It!loRepita-se que os requeridos utilizaram os maquinarios publicos e 

os servidores municipais para realizar servigos exclusivamente particulares, para 
atender a interesses privados, nao tendo sido demonstrado qualquer interesse publico 

capaz de justificar a conduta praticada pelos reus.
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Frise-se que o servigo de aluguel desse tipo de equipamento 
geralmente e cobrado por hora, e de acordo com os orgamentos acostados as fls. 48 e 
seguintes do inquerito civil MPPR-0069.16.000699-0, os alugueis das mencionadas 
maquinas, caminhao e diarias dos funcionarios durante as boras de trabalho gerou urn 
enriquecimento ilicito de R$ 72.325,45 (setenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais 
e quarenta e cinco centavos), conforme tabelas abaixo.

Milico Terra- 
planagem e 
Transportes 

LIDA.*

Bodnar 
Bomtempo 

Eng. e 
Const.*

DIAS HORAS 
DE USD 
POR DIA

Croti & 
Croti 

LTDA.*

TOTAL 
(menor valor)DEMAQUINA

USO

R$ 200,00 R$ 27.000,00Pa-carregadeira 15 09

Escavadeira Hi- 
draulica PC-130 R$ 250,00 R$ 33.750,0009 R$ 250,0015

Patrola/
Motoniveladora R$ 750,00R$ 250,00 R$ 280,0003 01
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2Caminhao
Cagamba

Q.R$ 100,00 R$ 2.800,00R$ 150,0007 04 •§ Q ^ *|1 
O 03
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R$ 64.300,00*Valor da hora.

GUSTO
HORA

HORASGUSTO
DIARIO* DIAS TOTALSERVIDORES SALARIO /DIA

Moises Domingo Pereira 
(Marceneiro e Montador) R$ 41,82 R$ 5,23 R$ 5.646,33R$ 1.254,74 120 09

Marcos de Andrade Neckel 
(Pa-carregadeira) R$ 59,70 R$ 7,46 R$ 1.007,51R$ 1.791,13 15 09

IsIrineu Santo Belleti 
(Escavadeira hidraulica)

^ £
§| 
CSJ 2

R$ 8,64 R$ 1.166,32R$ 2.073,46 R$ 69,12 15 09

Gilmar Antonio Fernandes 
(Patrola/Motoniveladora)

CNJR$ 54,78 R$ 6,85 R$ 20,54R$ 1.643,54 03 01 °ci
ifI-Casimiro Verenka 

(Caminhao cagamba) R$ 184,75R$ 1.583,55 R$ 52,79 R$ 6,60 07 04

R$ 8.025,45*Valor diario igual a 1/30 do Salario.
8.6
Si e

it
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Outrossim, houve um desgaste natural dos bens publicos 
indevidamente utilizados, sendo cento que tal situagao gerou dano ao erario, apesar de 
nao ter sido possivel a quantificagao com base no desgaste decorrente da utilizagao 
indevida dos bens publicos, enquadrando-se as condutas dos reus no disposto no art. 
10, XIII, da Lei n° S.249/923.
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Na remota hipotese de o julgador concluir que nao houve os atos 
de improbidade administrative citados nos artigos 9° e 10, da Lei n° 8.429/92, e 
irrefutavel que os reus violaram os principles da moralidade e da legalidade, o que 
enseja a aplicagao do art. 114.

3 "Art. 10. Constitui atn de improbidade administrativa que causa lesdo ao erario qualquer aqdo on omtssdo, do/osa 
ou culposa, que enseje per da patrimonial, desvio. apropriaqao, malbaratamento on dilapidaqao dos bens ou haver es 
das entidades referidas no art. I°desta lei, e notadamente:

/.../
XIII - perniitir que se utilize, eni ohra ou servico particular, veiculos. nuiguinas. equipamentos ou 

material de qualquer natureza. de propriedade ou a (lisposialo de qualquer das entidades mencionadus no art. 1°
desta lei, hem como o trabalho de servidor publico, empreqados ou terceiros contratados por essas entidades.
(grift) acrcscido)

4 "Art. II. Constilui ato de improbidade administrativa que atenta contra os principios da administraqdo puhlica 
qualquer aqdo ou omissdo que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade as instituiqnes, 
e notadamente: "
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Esta configurado o ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os principios da Administragao Publica, especialmente os principios da 
leoalidade. moralidade. isonomia, eficiencia e lealdade as instituigoes, previsto no art. 
11 da Lei n° 8.429/92 e com sangoes delineadas no art. 12, III da mesma lei.

Q-

-8 Q ^ *ii
O 03

sg
O o
O _J
(Nj O03 CO

3Os requeridos se desviaram do caminho da leoalidade. 
moralidade. honestidade e lealdade ao Poder Executivo, em detrimento das regras 
eticas inerentes a Administragao Publica, comandos que exigem do agente publico 
dedicagao e integral respeito as leis e a instituigao a qual estao vinculados, impedindo 
que se atue contra os fins e objetivos legitimes da Administragao Publica.
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Sobre o tema, oportuno compartilhar os ensinamentos 

doutrinarios, no sentido de que “a expressao moralidade administrativa pode ser 
entendida como a necessaria correspondencia entre os motives determinantes da 
conduta administrativa e suas finalidades concretas. Entao, e aferida sob a luz da 
coerente adequagao de meios e fins, vale dizer, considera-se observada pelo fato de 
nao se desviar da finalidade constante da lei, o interesse publico, operando por meios 

legais. [..] Interesse social sem moral social e conceito vazio. ”5
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E mais, “o principio da moralidade impoe que o administrador 
publico nao dispense os preceitos eticos que devem estar presentes em sua conduta. 
Deve nao so averiguar os criterios de conveniencia, oportunidade e justiga em suas 
agoes, mas tambdm distinguir o que e honesto de desonesto. [...] O que pretendeu o 
Constituinte foijustamente coibiressa imoralidade no ambito da Administragao."6

o >

Por outro lado, o principio da impessoalidade, tambem chamado de 
principio da finalidade, impoe ao Administrador Publico somente praticar o ato para seu 
fim legal, que e aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como 

objetivo do ato, de forma impessoal.

Finalidade tern urn objetivo certo: o interesse publico, e todo o ato 
que se apartar desse objetivo sujeitar-se-a a invalidagao por desvio de finalidade, que a 

Lei da Agao Popular conceituou como o “fim diverse daquele previsto, expficita ou 

implicitamente na regra de competencia" do agente. (art 2°, paragrafo unico, “e”).

5 FAZZIO JUNIOR. Waldo. Improbidade Administrativa. Sac Paulo: Fditora Atlas. 2012.
6 FILIIO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativa. 24:| F.digilo. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2011.
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O Administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou praticar 
o ato no interesse proprio ou de terceiros. O que o principio veda e a pratica de ato 
administrative sem interesse publico, visando unicamente a satisfazer interesses 
privados, por favoritismos ou perseguigao dos agentes governamentais, sob a forma de 
desvio de fmalidade, que constitui uma modalidade de abuso de poder.
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O uso de bens publicos e servidores municipais deve ser feito de 
forma transparente e impessoal, com base na lei, a luz da moralidade, o que nao 
ocorreu no presente caso, no qual o fim foi justamente atender ao interesse privado, 
com o uso da coisa publica.

Destarte, constata-se que as condutas imputadas aos reus 
atentaram contra os principios da administragao publica, por violarem os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, moralidade e lealdade as instituigoes (art. 11, 
caput 6a Lei n° 8.429/92), devendo ser aplicadas as penalidades do art. 12, III, da Lei 
de Improbidade Administrativa, de forma subsidiaria.
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Como esta evidenciado nos autos do inquerito civil, e facilmente 
perceptive! que foram praticados ilicitos em desfavor da Administragao Publica, 
causando danos ao erario e ferindo principios constitucionais e resultando dano moral 
ao patrimonio publico.

Com efeito, a necessidade da indisponibilidade de bens para 
garantia do ressarcimento dos danos ao erario esta prevista no artigo 37, § 4° da 
CRFB/88:

“§ 4° - Os atos de improbidade administrativa importarao a 
suspensao dos direitos politicos, a perda da funqao publica, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario. na
forma e gradagao previstas em lei, sem prejuizo da agao penal 
cabivel." (grifo acrescido)

A previsao constitucional foi complementada pela Lei n.° 8.429/92, 
que preve como cabivel a indisponibilidade ou sequestro dos bens sempre que houver
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"Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesao ao patrimonio 
publico ou ensejar enriquecimento ilicito cabera a autoridade 
administrativa responsavel pelo inquerito representar ao 
Ministerio Publico, para indisponibilidade dos bens do 
indiciado. ” (grifo acrescido)

§ £
Indisponibilidade, naturalmente, nao e sangao, mas sim medida 

de cautela, de garantia. Se o constituinte quisesse se referir as penalidades a serem 
impostas ao autor de atos de improbidade, usaria a expressao “perda de bens”. A 
dicgao constitucional tern o evidente proposito de demonstrar a imprescindibilidade da 
medida assecuratoria da indisponibilidade de bens, quando propostas medidas 
tendentes a condenagao por ato de improbidade administrativa ou quando se tratar de 

providencia cautelar preparatoria dessas mesmas medidas.
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Sobre a necessidade da medida, salienta a doutnna que 
"Indisponibilidade de bens. Prevista originariamente no artigo 37, § 4°, da 

Constituigao Federal como sangao da improbidade administrativa. a indisponibilidade 
dos bens e. diversamente. uma providencia cautelar obriaatoria. cuio desiderato
e asseaurar a eficacia dos provimentos condenatorios patrimoniais. evitando-se
praticas ostensivas. fraudulentas ou simuladas de dissipacao do patrimonial.
com o fim de redugao do improbo a estado de insolvencia para frustrar a reversao 
aludida no artigo 18 da Lei Federal n. 8.429/92. Seu escopo e a garantia da 
execugao da sentenga que condenar a perda do proveito ilicito ou ao
ressarcimento do dano (artigo 18).’’7
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Explica o citado jurista que cabe ao autor da agao indicar a 
extensao do dano e que, uma vez determinada a indisponibilidade dos bens, podera 
haver redugao ate o seu limite, posto que “a indisponibilidade incide sobre tantos bens 
quantos forem necessaries para o ressarcimento integral do dano e para a perda do 
acrescimo patrimonial indevido, recomendando-se que o autor expresse os respectivos 

valores, admitindo-se a redugao apos a concessao da liminar, devendo o reu indicar os

' JUNIOR. Wallace Pah a Martins. Probidade Administrativa. 4a I'di^ao. Editora Saraiva. Sao Paulo. 2009.
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S'
bens suficientes para suporta-la, se houve excesso, podendo a extensao do proveito 
ou do dano ser apurdvel em pericia ou execugao.”

CL

-§ Q ^ *|I
II
CO ft o O
O _J
^ o
® CO

- > 
o Z c (D
Oj 2
o -o

§1
CS1

Mister frisar que a medida ora pleiteada pode ser requerida no 
bojo da apao principal, como ocorre normalmente com a Agao Civil Publica, vale dizer, 
e desnecessaria a propositura de agao cautelar para este fim.

A medida em exame e necessaria porque se prevenira o possivel 
perecimento ou dissipagao dos bens do requerido, assegurando o integral cumprimento 
da futura sentenga que certamente determinara, alem do ressarcimento integral do 
dano, o pagamento de multa civil como uma das penalidades impostas aos requeridos.
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No que tange aos requisites para o deferimento do pedido de 
indisponibilidade de bens, a narrativa contida na inicial demonstra, de maneira clara e 
plauslvel, imensos prejulzos ao patrimonio publico, estando presente, portanto, o 

fumus boni juris.

Em casos dessa natureza, em que se constata a odiosa pratica de 
atos de improbidade, o periculum in mora e presumido, como se verifica pelos 
precedentes do Superior Tribunal de Justiga:
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AQAO CIVIL 
PUBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO.
1. Trata-se de Agao de Improbidade administrativa movida contra 
ex-prefeito municipal da cidade de Iramaia, em razao de ele, 
durante o exercicio de 2007, ter firmado tres contratos de 
prestagao de servigos medicos, sob os numeros 658/2007, 
559/2007 e 660/2007, empenhando e liquidando as despesas 
neles previstas, sem, no entanto, ter prestado os servigos 
medicos contratados.
2. A concessao da medida de indisponibilidade nao esta
condicionada a comprovagao de que o reu esteja dilapidando
seu patrimonio. ou na iminencia de faze-lo. tendo em vista
que o periculum in mora esta implicito no comando legal.
Assim deve ser a interpretagao da lei, porque a dilapidagao e ato 
instantaneo que impede a atuagao eficaz e acautelatbria do Poder 
Judiciario. Precedentes do STJ.
3. Recurso Especial provide.
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S'(STJ, REsp 1342412/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 18/12/2012) 
(grifo acrescido)
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ADMINISTRATIVO. AQAO CIVIL PUBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7° DA LEI N° 8.429/92.

MEDIDA CAUTELAR DE

°c§—Oj Q_VIOLApAO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. FUMUS BONI IURIS PRESENTE, CONFORME 
AFIRMAQAO DO TRIBUNAL A QUO.
1. Verifica-se no comando do art. 7° da Lei 8.429/1992 que a 
indisponibilidade dos bens e cabivel auando o julgador
entender presentes fortes indicios de responsabilidade na
pratica de ato de improbidade que cause dano ao Erario.
estando o periculum in mora implicito no referido dispositivo.
atendendo determinagao contida no art. 37, § 4°, da Constituigao, 
segundo a qual "os atos de improbidade administrativa importarao 
a suspensao dos direitos politicos, a perda da funpao publica, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario, na forma e 
gradapao previstas em lei, sem prejuizo da apao penal cabivel". 
Precedente: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro NAPOLEAO 
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acordao Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEQAO, julgado em 
22/08/2012, DJe 21/09/2012.
2. O Tribunal a quo, ao analisar os autos, concluiu pela existencia 
do fumus boni iuris, sendo cabivel a decretapao da 
indisponibilidade de bens.
3. Agravo regimental nao provido.
(STJ, AgRg no REsp 1229942/MT, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
06/12/2012, DJe 12/12/2012) (grifo acrescido)
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Tanto e que “quanto ao periculum in mora, nao e imprescindivel a 

demonstragao concreta de que o agente esteja cometendo atos tendentes ao extravio 

de seu patrimonio, com a finalidade de se isentar de eventual decisao condenatoria 
Mura. [...] Entende-se que o perigo esta implicito nos efeitos do ato de improbidade e, 
portanto, presumidos os requisitos autorizadores da indisponibilidade, esta seria a 

providencia compulsoria nas hipoteses de enriquecimento illcito e lesao ao erario. [...] 
A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga e firma no sentido da desnecessidade 
da prova do periculum in mora concreto, ou seja, de que o reu estaria dilapidando o
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seu patrimdnio, ou na iminencia de faze-lo, exigindo-se apenas a demonstragao do 
fumus boni iuris, consistente em fundados indicios da pratica de atos de improbidade. "8
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E indispensavel proteger o patrimdnio pessoal dos requeridos nao 
so de dilapidagao. mas ate de eventual ma administragao, uma e outra conducentes ao 
mesmo e desastroso resultado: a dissipagao da garantia da execugao da futura 
sentenga condenatoria.
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Considerando que o art. 12, inciso I da Lei n. 8.429/92 preve a 

penalidade de ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimdnio, se houver, e pagimento de multa civil de ate tres vezes o 
valor do dano, verifica-se que, pelos elementos ate o memento angariados, os reus 

lesaram ao erario na quantia aproximada de R$72.325,45 que correspondem aos 

valores de uso das boras maquinas e servidores do municipio. Deste modo, sendo 
condenados pela pratica de atos de improbidade administrative que causaram prejuizo 
ao erario, a penalidade pecuniaria dos reus deverao ficar no valor aproximado de 
R$289.301.80 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e um reals e oitenta
centavos), sendo R$72.325,45 correspondente ao prejuizo aproximado causado ao 
erario e R$216.976,35 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e seis reais e 
trinta e cinco centavos) correspondente ao valor da multa civil.
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E cento que a solidariedade entre os requeridos e solidaria, pois, 
fora causado dano ao erario, devendo a indisponibilidade recair sobre o patrimonio dos 
reus, de modo a ser suficiente a garantir o integral ressarcimento dos prejuizos 
causados.

Nesse sentido e o entendimento do Tribunal de Justiga do Estado
do Parana:

EMENTA1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
PLURALIDADE DE REUS. BLOQUEIO ATE O VALOR DA 
CAUSA, PARA CADA UM DOS REUS. CABIMENTO. 

AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA 

LIMINAR. a) Nos casos de dano ao erario por ato de

JUNIOR. Waldo Fazzio. Improbidade Adm 'mistrativa. Sao Paulo: Edilora Allas. 2012.
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o'
improbidade administrativa. a indisponibilidade de bens
deve recair sobre o patrimonio dos reus de modo suficiente
a aarantir o integral ressarcimento de eventual preiuizo ao
erario. levando-se em consideracao. ainda. o valor de
possivel multa civil como sanqao autonoma. b) Havendo 
pluralidade de reus e nao sendo possivel, ja na inicial, quantificar 
o montante do prejuizo atribuivel a cada um deles, cabe manter 
bloqueados tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo 
da execugao em caso de procedencia da agao, ate a liquidagao, 
na medida em que vigora entre os reus Lima responsabilidade 
solidaria. Precedentes do STJ.c) Deve-se ter em mente que. 
mesmo sem dolo, o patrimonio da Agravante pode vir a ser 
empobrecido, tornando inocuo qualquer provimento final que 
determine o ressarcimento ao erario. d) Ademais, a simples 
alegagao de que nao pode dispor, livremente, do bem, nao 
configura a presenga dos pressupostos para a concessao da 
liminar, de modo que nao demonstrou o risco de lesao a direito, 
portanto, deve ser mantida a decisao agravada.2) AGRAVO DE 
INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACORDAM 
os integrantes da Quinta Camara Civel do TRIBUNAL DE 
JUSTIQA DO ESTADO DO PARANA, por unanimidade de votos, 
em negar provimento ao Agravo de Instrumento (grifo acrescido)
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Ainda, em razao de participagao/coautoria na pratica dos tipos 
descritos na presente, e perfeitamente cabivel que a condenagao imposta a todos que 
atuaram para os prejuizos suportados pelo erario, seja em regime de solidariedade, 
conforme preconiza o artigo 264 Codigo Civil, atingindo a todos os agentes 
Improbos envolvidos, dai o porque de ser declarado indisponivel o mesmo valor 

para todos.

Alem do dano quantificado, mister se faz considerar que os reus 
ficarao tambem, no minimo alternativamente, sujeitos a multa civil prevista no artigo 12, 
inciso III, da LIA, que responsabilizara os requeridos pela pratica de ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os principios da administragao publica, 
diploma que preve a penalidade de multa civil de ate 100 (cem) vezes o valor da 

remuneragao percebida pelo agente.
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Considerando que o reu SILVIO GABRIEL PETRASSI percebia ti
mensalmente, o valor de R$11.377,91 (cf Portal da Transparencia da Prefeitura 

Municipal de Ariranha do Ivai), caso seja condenado nas penalidades do art. 12, inciso 

III da Lei de Improbidade Administrativa, bem como considerando que os Principios da 

Proporcionalidade e Razoabilidade da penalidade a ser imposta, acredita-se que ficara 

em torno de 50 vezes a remunerapao percebida pelo agente na epoca dos fatos, a 

penalidade pecuniaria alcanpara a importancia aproximada de R$568.895.50 

e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
0-1
§1 
CN •-=fquinhentos

cinauenta centavos).
8| 
CM 2 
CM 1

= 1
if
QJ t
F -aNesse diapasao, visando assegurar a integral eficacia do 

provimento final devera ser decretada a indisponibilidade dos bens dos reus SILVIO, 

RICARDO e SRS PETRASSI LTDA-ME, ate o montante de R$568.895.50 (quinhentos 

e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinauenta

E -o
■si
§1

II
I!centavos).

Nesse sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justipa: I 3(D
o -a

ADMINISTRA TIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRA TIVA.

VIOLAQAO DOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAQAO PUBUCA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. 

DILAPIDAQAO PATRIMONIAL. PERICULUM IN MORA 

PRESUMIDO NO ART. 7° DA LEI N. 8.429/92. 

INDIVIDUALIZAQAO DE BENS. DESNECESSIDADE. 1. O art. 7° 

da Lei n. 8.429/92 estabelece que "quando o ato de improbidade 

causar lesao ao patrimonio publico ou ensejar enriquecimento 

ilicito, cabera a autoridade administrativa responsavel pelo 

inquerito representar ao Ministerio Publico, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado. Paragrafo unico. A 

indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recaira 

sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou 

sobre o acrescimo patrimonial resultante do enriquecimento 

ilicito". 2. Uma interp-etagao literal deste dispositive poderia 

induzir ao entendimento de que nao seria possivel a

5 1
O COa >
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decretagao de indisponibilidade dos bens quando o ato de 

improbidade administrativa decorresse de violagao dos 

principios da administragao publica. 3. Observa-se, contudo, 

que o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92 estabelece, entre as sangdes 

para o ato de Improbidade que viole os principios da 

administragao publica, o ressarcimento integral do dano - caso 

exista e o pagamento de multa civil de ate cem vezes o valor da 

remuneragao percebida pelo agente. 4. Esta Corte Superior tem 

entendimento pacitico no sentido de que a indisponibilidade 

de bens deve recair sobre o patrimonio dos reus em agio de 

improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o 

integral ressarcimento de eventual prejuizo ao erario, 

levando-se em consideragao, ainda, o valor de possivel multa 

civil como sangao autonoma. 5. Portanto, em que pese o 

silencio do art. 7° da Lei n. 8.429/92, uma interpretagao 

sistematica que leva em consideragao o poder geral de cautela do 

magistrado induz a concluir que a medida cautelar de 

indisponibilidade dos bens tambem pode ser aplicada aos 

atos de improbidade administrativa que impliquem violagao 

dos principios da administragao publica, mormente para 

assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuizo ao erario, 

se houver, e ainda a multa civil prevista no art. 12, III, da Lei n. 

8.429/92. 6. Em relagao aos requisites para a decretagao da 

medida cautelar, e pacifico nesta Corte Superior o 

entendimento segundo o qua! o periculum in mora, em casos 

de indisponibilidade patrimonial por imputagao ato de 

improbidade administrativa, e implicito ao comando 

normative do art. 7° da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o 

deferimento desta medida acautelatoria a verificagao da 

verossimilhanga das alegagdes formuladas na inicial. Agravo 

regimental improvido. Decisao. Vistos, relatados e discutidos os 

autos em que sao partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiga: 'A
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S'Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, 

nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), sem 

destaque e em bloco." Os Srs. Ministros Herman Benjamin 

(Presidente), Mauro Campbell Marques, Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada TRF 3a. Regiao) e Castro Meira 

votaram com o Sr. Ministro Relator, (grifo acrescido)
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VIII. DOS PEDIDOS

§5Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARANA requer, apos autuada e registrada esta pega inaugural, seja:

CsJ •

°c i
It1!a) decretada, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos em razao dos 

prejuizos causados, bem como considerando o valor da possivel condenagao por 

afronta aos principios da administragao publica, que podem alcangar aproximadamente

e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco

it
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R$568.895.50 (quinhentos

reals e cinquenta centavos) com fulcro no artigo 37, § 4° da CRFB/88 c/c art. 7°, da Lei 

n.° 8.429/92, notadamente por meio de bloqueio eletronico de valores nos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e ainda bloqueio judicial de imoveis registrados em nome 

dos demandados junto ao CRI local, inclusive no que tange ao imovel em que esta 

instalado o empreendimento realizado com desfalque dos cofres publicos;

if
1!o >

b) determinada a notificagao dos requeridos para que, querendo, oferegam resposta por 
escrito no prazo de quinze dias, nos termos do art. 17, §7° da Lei n° 8.429/92;

c) recebida a presente petigao inicial, com a oportuna citagao dos requeridos para que, 
querendo, apresentem tempestivas contestagoes, ou reconhegam a procedencia do 

pedido, no prazo legal, sob pena de revelia, devendo constar do mandado a advertencia 
do artigo 344 do novo Codigo de Processo Civil, devendo ser seguido a partir dai o rito 
comum previsto no CPC, nos termos do contido no artigo 19 da LACP, Lei 7.347/1985;

d) a intimagao do Municipio de Ariranha do Ivai, na pessoa de seu representante legal, 
bem como intimagao do representante do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Rural e Urbano para fins do artigo 17, § 3°, da Lei n.° 8.429/92;
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S’
e) dispensa a audiencia de conciliagao prevista no art. 334 do CPC/2015 tendo em vista 
a presente agao versar sobre direito indisponivel, qual seja, patrimonio publico, sendo 
imposslvel a transagao, na forma do artigo 334, §4°, II, do CPC de 2015;
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§ df) pleiteia-se a produgao de todas as provas em direito admitidas, em especial a 

documental ja acostada, depoimento pessoal dos requeridos SILVIO GABRIEL 

PETRASSI e RICARDO FONSECA PETRASSI, pessoalmente e representando a 

empresa SRS PETRASSI LTDA-ME, bem como os depoimentos das testemunhas 

abaixo arroladas, as quais sao oculares das condutas imputadas, bem como outras 

provas oportunamente indicadas; e
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g) julgado procedente o pedido inicial para que, reconhecendo a pratica de atos de 

improbidade administrativa praticados pelos requeridos, por infragao aos artigos 9°, 

inciso IV, aplicando-lhes as sangoes previstas em seu art. 12, I e alternativamente, por 

infragao ao disposto no artigo 10, inciso XIII, com as sangoes do art. 12, II, ou ainda 

alternativamente por infragao ao artigo 11, inciso I com as sangoes do art. 12, inciso III 

todas da Lei n° 8.429/92;
o

i £ISTO
o -o
I £Da a causa, em atengao ao disposto no art. 291 do CPC/2015, o 

valor de R$72.325,45 (setenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reals e quarenta e 

cinco centavos).
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Ivaipora, 17 de novembro de 2017.

Cleverson Leonardo Tozatte 
Promotor de Justiga
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1- AUGUSTO APARECIDO CICATTO, prefeito municipal de Ariranha do Ivai, 

podendo ser encontrado nas dependencias Ja Prefeitura Municipal de Ariranha do 

Ivai;

2- MOISES DOMINGO PEREIRA, servidor publico municipal, marceneiro e 

montador, brasileiro, portador do RG 3825635-1, CPF n° 508.491.409-78, 

residente na rua Eurides Nogueira, s,n, municipio de Ariranha do Ivai, fls. 06/07;

: 55 X3

8o

§1 cm 2
CM '

if
E -q 

§1

3- MARCOS DE ANDRADE NECKEL, servidor publico municipal, operador de 

maquinas, brasileiro, portador do RG n° CPF n° 044.188.029.08, residente na rua 

Robson Alves Ferreira, n. 70, municipio de Ariranha do Ivai, fls. 08/10;
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O ^

It 2 ==. 
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4- IRINEU SANTO BELLETI, servidor publico municipal, operador de maquinas, 

brasileiro, CPF n° 531.669.069.91, residente na rua professor Eurides Nogueira, n. 

78, centre, municipio de Ariranha do Ivai, fls. 11/12;
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5- GILMAR ANTONIO FERNANDES, servidor publico municipal, brasileiro, 

convivente, filho de Juarez Antonio Fernandes e Aparecida de Fatima Souza 

Fernandes, inscrito no CPF sob n. 050.915.999-08, residente Rua Valdecir 

Prachun, n. 35 A, centre, Ariranha do Ivai/PR, fls. 13/14; e

6- CASIMIRO VERENKA, servidor publico municipal, brasileiro, casado, filho de 

Demetrio Verenka e Ana Verenka, nascido em data de 12/06/1971, portador do 

RG. n° 866.602/PR, residente na Sitio Boa Vista, Estrada Nova Alianga, Ariranha 

do Ivai/PR, fls. 15/16.
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PODER JUD1CIARIO DO ESTADO DO PARANA 
COMA RCA DE IVAIPOR,\

VARA DA FAZENDA PUBLIC A DE IVAIPORA - PROJUDI 
Avenida Italia, 20 - Ivaipora/PR - CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-2527 - E-mail: 

ivaiporaserveiitiacivcl@hotmail.com
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°c pTrata-se de AQAO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVAformulado pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANAem face 
de SILVIO GABRIEL PETRASSI, SRS PETRASSI LTDA-ME e RICARDO FONSECA 
PETRASSI, ja qualificados nos autos, sustentando, em sintese, que houve instauragao de 
Inquerito Civil, com o fito de apurar a denuncia no sentido de que o, entao prefeito, Sr. Silvio 
Gabriel Petrassi, utilizariabens e servidores municipais para realizar servigos privados em sua 
propriedade particular. Narrou o representante do Ministerio Publico que, em vistoria in loco, foi 
possivel verificar que de fato foram realizadas obras na propriedade do noticiado, mais 
precisamente, uma reforma em sua chacara para transformagao delano “Centro de Lazer Sao 
Gabriel”, onde foi construida uma piscina coberta com Iona que capta agua do rio, piscinas 
revestidas com azulejo, lanchonete para comerciaiizagao ao publico, quartos com banheiro e 
ar-condicionado, toboga, quiosques com churrasqueira e mesas para confraternizagoes 
coletivas. Mencionou que o requerido foi questionado acerca das obras e este infcrmou que 
verdadeiramente utilizou mao de obra, materials e maquinas da Prefeitura Municipal de 
Ariranha do Ivai para realizagao da obra particular, alem de ter afirmado que utilizou, ainda, 
maquinario do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural e Urbano. Aduziu que 
houve, alem disso, utilizagao da marcenaria do Municipio de Ariranha para a confecgao de 
banquetas e mesas, que foram confeccionadas pelo servidor publico Moises Domingo Pereira, 
conforme depoimento carreado aos autos, e que alem de todo o maquinario publico utilizou, o 
reu, os funcionarios publicos para opera-los. Sustentou o parquetque o agente praticou ato de 
improbidade administrativa, qual seja o descrito no art. 9°, inciso IV, da Lei 8.249/92, 
consistente em “utilizar em obra ou servigo particular, velculos, maquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposigao de qualquer das entidades 
publicas para obter vantagem patrimonial indevida em razao do exercicio de seu cargo”. 
Pleiteou o Ministerio Publico a condenagao dos reus pela pratica do ato de improbidade 
administrativa, eis que causaram lesao ao erario, ferindo principios da administragao publica, 
em especial os da legalidade e moralidade. Assim, com a finalidade de garantir future 
pagamento dessa quantia, propos o orgao ministerial a presente, requerendo a
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mscrindisponibilidade de bens dos requeridos em razao dos danos causados, que podem alcangar 
R$ 568.895,50 (quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reals e cinquenta 
centavos). Fundamentou seu pedido nos artigos 7° da Lei 8.429/92 e art. 37, § 4°, da Lei n° 
8429/92.
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A inicial foi autuada e o pedido liminar de indisponibilidade de bens foi 
deferido por este Juizo, bem como foi determinada a notificagao dos requeridos para 
oferecimento da manifestagao por escrito (mov. 12.1).
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A liminar foi agravada e reformada pelo E. Tribunal de Justiga do Estado do 
Parana, determinando-se o desbloqueio de todos os bens (mov. 40.2).

: o
Os requeridos devidamente notificados, apresentaram manifestagao por 

escrito arguindo preliminar de carencia de agao e impossibilidade juridica do pedido, tendo em 
vista que todos os atos praticados por eles nao se enquadram nas praticas de improbidade 
administrativa tipificadas na Lei, igualmente nao ocasionaram danos ao erario. Afirmaram que 
nao houve dolo, dado que pagaram pelo uso dos maquinarios, sendo estes utilizados somente 
nos finals de semana, conforme estipulado na Lei Municipal n° 239/2007. Tambem 
argumentaram que o uso dos bens publicos foi com intengao de proporcionar urn beneficio 
maior ao municipio, gerando empregos. Reiteram por final que os depoimentos prestados no 
Inquerito Civil foram realizados sem o devido contraditorio, alem de alegar o excesso na 
deterrmnagao da alegagao na indisponibilidade dos bens dos requeridos (mov. 32.1).
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Novamente o Ministerio Publico se manifestou pugnando pelo afastamento 
da tese dos reus pelo recebimento da inicial (mov. 68.1).

i ™
o ro 
O >Este Juizo afastou as preliminares, recebeu a inicial e determinou a citagao

dos reus (mov. 72.1).

Os requeridos foram devidamente citados (mov. 77.2, 78.1 e 79.1).

Com a contestagao, os requeridos apresentaram a mesma preliminar que ja 
foi afastada por este Juizo e reiteraram que as suas condutas nao ocasionaram enriquecimento 
ilicito, prejuizo ao erario ou qualquer ofensa aos principios da administragao publica, o que 
conduz a inaplicabilidade das sangoes pugnadas pelo agente ministerial (mov. 83.1).

Houve replica (mov. 89.1).

As partes especificaram as provas que pretendem produzir (mov. 101,1 e
103.1).

Decisao saneadora (mov. 105.1).

Em audiencia. os requeridos prestaram depoimentos pessoais e em 
seguida foram ouvidas seis testemunhas sendo que, em seguida, houve deferimento de pedido

%HO
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IDo
a.de diligencia formulado pelo autor (mov. 147). a.

o

Juntada de documentos (mov. 158). ■O

s’
Q-

Em seguida, o autor apresentou suas alegagoes finals, oportunidade em 
que requereu a procedencia do pedido inicial (mov. 163.1). Em seguida, os requeridos 
apresentaram alegagoes finals (mov. 171.1).
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E o relate do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nao ha preliminares. 5 I
CSJ =No merito, o pedido e PROCEDENTE EM PARTE. §1 CSJ 2
csi • 
c PSabidamente, a simples ilicitude de urn ato praticado nao, 

necessariamente, conduz a sua tipificagao como ato de improbidade administrativa. it
if?li 
81 
II

Segundo Jose Afonso da Silva:

§"A probidade administrativa e uma forma de moralidade administrativa que 
mereceu consideraqao especial da Constituigao, que pune o improbo com a 
suspensao de direitos politicos (art. 37. §4°).’’
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A probidade administrativa consiste no dever de o "funcionario servir a 
Administragao com honestidade, procedendo no exercicio das suas fungoes, sem aproveitar os 
poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quern queira 
favorecer".
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O desrespeito a esse dever e que caracteriza a improbidade administrativa. 
Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada.

A improbidade administrativa e uma imoralidade qualificada pelo dano ao 
erario e correspondente vantagem ao improbo ou a outremf...)." (in Curso 
de Direito Constitucional Positivo, 24a ed., Sao Paulo, Malheiros Editores, 
2005, p-669).

Diante disso, a configuragao do ato de improbidade depende de urn “agir 
doloso” em relagao as condutas descritas nos arts. 9° e 11 da LIA, e de urn agir, ao menos, 
culposo em relagao as condutas descritas no seu art. 10.

Esse entendimento ja foi inclusive objeto do Enunciado n°. 10 das 4a e 5a 
Camaras Civeis do Tribunal de Justiga do Parana - e que reflete o pensamento do Superior 
Tribunal de Justiga in verbis:

“Enunciado 10 - Faz-se necessaria a comprovagao do elemento subjetivo 
de conduta do agente para que se repute seu ato como de improbidade 
administrativa (dolo, nos casos dos arts. 11 e 9° e. ao menos, culpa nos
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w
Qa:casos do art. 10 da Lei n°8.429/1992)". Q-^2
o

Inicialmente, e bom que se frise, a presente agao civil publica visa a 
condenagao dos requeridos por ato de improbidade consistente nas condutas descritas no art. 
11 da Lei 8.429/92, ou seja, em atos que atentam contra os principios da Administragao 
Publica.
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§ <Assim, para a configuragao dos atos de improbidade administrativa
o <
§ 5narrados na petigao inicial, e necessario que o agir dos agentes tenha sido norteado pelo
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dolo ou pela culpa.

E fato incontroverso nos autos que os requeridos se valeram dos bens
publicos para beneficio particular.

2 -EA grande questao e que, segundo os requeridos, o uso dos maquinarios se 
deu em finais de semana e por tempo exiguo, alem de terem procedido ao pagamento pelas 
boras trabalhadas, aduzindo que as suas condutas foram amparadas pela Lei. 239/2007, que 
autoriza o uso dos maquinarios publico por terceiros. Ainda, sustentaram que a utilizagao de 
bens do Consorcio Intermunicipal se deu em observancia ao estatuto do referido consorcio, que 
visa fomentar as areas de cultura, lazer, esporte, promovendo agoes obras necessarias, sendo 
autorizada a utilizagao das patrulhas rodoviarias, agricolas e equipamentos em geral, o que 
justificaria a utilizagao de algumas boras dos maquinarios.
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| IJa, segundo o autor, os trabalhos se deram no horario de expediente dos 
servidores, em fins de semana e feriados por meio da utilizagao de maquinas publicas, sem o 
devido recolhimento de taxa para a prestagao de servigos, alem de alguns pagamentos ilegais 
pelas prestagoes de servigos a alguns dos servidores que trabalharam na referida obra, bem 
como, pela utilizagao da marcenaria publica para a construgao de 7 mesas grandes, 96 
banquetas e 5 mesas redonas grandes.
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Pois bem.

E primordial a analise da prova oral e documental pertinente.

Em depoimento pessoal, Silvio Gabriel Petrassi disse que o servidor Moises 
prestou servigos de marcenaria exclusivamente para a destinagao de moveis para a empresa 
requerida. Disse que o municipio adquiriu maquinas de marcenaria para que os menores 
infratores tivessem uma atividade, o que acabou nao acontecendo, sendo que os maquinarios 
da prefeitura ficaram ociosos e, para evitar essa paralisagao desses maquinarios, a marcenaria 
passou a atender a comunidade local, com a confecgao de moveis. Disse que o filho do 
depoente pediu para a marcenaria da Prefeitura a confecgao dos moveis para a empresa, o 
que foi atendido. Ressaltou que o pedido foi atendido, assim como eram atendidos os pedidos 
em beneficios dos demais mumcipes. Explicou que a marcenaria era da Prefeitura e que nao 
havia lei alguma prevendo esse uso comunitario. Relatou que comprou todo o material em 
empresas privadas, e somente utilizou os servigos da marcenaria, sendo que nao efetuou
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m
Qcrqualquer pagamento para a Prefeitura Municipal, porem, sabe que houve pagamento de algum 

valor para o servidor Moises, mas nao sabe o valor exato. Com relagao ao uso do maquinario 
na obra o depoente disse que, de fato, houve o uso do maquinario publico. Explicou que os 
servigos foram prestados aos fins de semana, durante 15 dias. Disse que o filho do depoente 
contratou maquinas particulares para o trabalho e, no fim do ano, ficou sem operador e, como 
havia lei municipal permitindo o uso de maquinarios para os munlcipes, por ate 03 horas 
gratuitas e, depois disso, mediante pagamento. Disse que, atualmente, ainda funciona assim, 
ou seja, qualquer mumcipe pode usar os servigos, desde que promova o pagamento. Explicou 
que nao sabe quantas horas exatamente foram usadas. Disse que uma das maquinas foi 
adquirida pelo consorcio e cedida ao municipio para fomentar exclusivamente negocios na area 
urbana. Disse que o servigo realizado no local foi apenas de acabamento da obra (evento 
147.9).
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§sIIEm depoimento pessoal, Ricardo Fonseca Petrassi disse conversou com 

Moises para que efetuasse a construgao de moveis para a empresa do depoente, assim como 
o servidor Moises faz para todas as demais pessoas. Disse que nao sabe se a marcenaria 
pertence a Prefeitura, apesar dos poucos habitantes do municipio. Disse que comprou a 
madeira em uma serraria e pagou o valor de R$ 250,00 para a confecgao de 7 mesas e 96 
banquetas. Explicou que os servigos seriam prestados fora do horario de trabalho do servidor. 
Com relagao as horas trabalhadas, disse que recolheu os valores referentes as horas 
trabalhadas, porem, antes da execugao dos servigos. Com relagao ao trabalho da 
retroescavadeira, disse que recolheu as horas trabalhadas antes da execugao dos servigos, e o 
mesmo ocorreu com os servigos de patrola e do caminhao. Disse que fazia os pagamentos, 
mas nao se recorda se os pagamentos ocorreram em uma guia ou em varias guias. Disse que 
somente foram feitos servigos de acabamento, sendo que os servigos foram realizados aos 
finais de semana e feriados (evento 147.8).
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A testemunha Moises Domingo Pereira disse que e marceneiro do 
Municipio concursado. Disse que a marcenaria presta servigos para a Prefeitura, para o 
conserto de moveis para atender a demanda do Municipio. Disse que nao atende empresas 
privadas na marcenaria e, tampouco, ha autorizagao para isso. Disse que o requerido SILVIO 
procurou o depoente para a confecgao de 7 mesas, 96 banquetas e 5 mesas grandes 
redondas. Explicou que SILVIO era o Prefeito e atendeu ao pedido dele, porem, nao sabe qual 
seria a destinagao desses moveis, sendo que, somente depois soube que a destinagao desses 
moveis seria o centre de lazer. Inquirido sobre o seu depoimento prestado perante o Ministerio 
Publico, confirmou o teor de seu depoimento. Explicou que foi o proprio Silvio que contratou o 
depoente. Disse que levou 4 meses para a confecgao dos moveis, porem. diferentemente do 
que disse para o Ministerio Publico, continuou a prestar outros servigos para particulares. Disse 
que alguns servigos pequenos para particulares o depoente fazia. Disse que na epoca, nao 
havia outros servigos da prefeitura pendentes. Explicou que, no presente memento, nao presta 
servigos para terceiras pessoas. Disse que, mesmo atualmente, nao existe proibigao para que 
o depoente preste servigos para terceiros, mesmo trabalhando na marcenaria da Prefeitura 
(evento 147.6).
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A testemunha Marcos de Andrade Neckel confirmou que foi ouvido pelo 
membro do Ministerio Publico no final de 2016. Disse que, inquirido sobre a realizagao de 
servigos por 15 dias, na razao de 9 boras por dia, recebendo uma media de R$ 1.000,00 para a 
execugao desses servigos. Declarou que o pagamento foi efetuado, diretamente, pelo 
ex-prefeito. Disse que havia dias em que trabalhavam apos o expediente e dias em que 
trabalharam durante o expediente em que deveria trabalhar para a Prefeitura. Disse que 
trabalhou cerca de 60 boras no local. Explicou que presenciou o caminhao, por duas, vezes 
descarregar areia no local. E servidor ha tres anos e trabalha com todas as maquinas, sendo 
que e costume da Prefeitura a prestagao de servigo para terceiras pessoas, sendo que o 
depoente recede ordem do Prefeito e do Secretario (evento 147.5).
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A testemunha Casemiro Verenka confirmou que prestou depoimento para o 
membro do Ministerio Publico em 2016 acerca do uso de caminhao para o carregamento de 
terra para aterramento no local. Disse que permaneceu 7 dias, 4 horas por dia, carregando 
terra no local. Disse que havia outros servidores trabalhando no local. Confirmou o teor do seu 
depoimento prestado perante o Ministerio Publico. Disse que somente obedecia ordens dos 
chefes do patio, mas nao sabia quern havia contratado. Disse que recebeu R$ 250,00 do 
SILVIO por ter trabalhado aos sabados. Relatou que nenhum dos chefes do depoente falava 
em horas trabalhadas, apenas mandavam ele "puxar" terras para o Silvio. Explicou que 
trabalhou 20 anos na Prefeitura e que era costume da Prefeitura prestar servigos para qualquer 
pessoa que solicitasse, mediante o pagamento de uma taxa (evento 147.2).
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A testemunha Celso Kusminski disse que reside a vida toda em Ariranha do 

Ivai. Disse que, como vereador, houve a aprovagao de uma lei autorizando a Prefeitura a 
prestar servigos a terceiros, com seu proprio maquinario, porque nao ha, no municipio, 
empresa que preste servigos desta especie. Explicou que ha a necessidade do recolhimento de 
uma taxa, e que os servigos devem ser prestados apos a prestagao dos servigos proprios da 
Prefeituia. Embora nao tenha certeza, acredita que em 2016, o valor cobrado era de R$ 80,00 
por hora da maquina e R$ 10,00 por hora do caminhao. Explicou que, no municipio de Ariranha 
do Ivai ha duas pas carregadeiras, nao tern trator de esteira, uma patrola, quatro ou cinco 
caminhoes para carregamento de terra e uma motoniveladora e que, referidos maquinarios, 
nao sao suficientes para a prestagao dos servigos para toda a demanda do Municipio. Disse 
que nao sabe se havia condigoes de frota para atender a demanda do centre de lazer Sao 
Gabriel (evento 147.3).
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A testemunha Clovis Sossolotto Dagues disse que e nascido e criado em 
Ariranha do Ivai e que foi vereador entre 1994 a 2004. Disse que tern conhecimento da 
existencia de lei que permite a prestagao de servigos, pelas maquinas da Prefeitura, para 
qualquer pessoa. Disse que o empreendimento gerou empregos. Explicou que pertence a 
mesma base partidaria do requerido SILVIO (evento 147.4).

A testemunha Nilcelio dos Santos Arruda disse que e funcionario da 
Prefeitura de Ariranha do Ivai ha 13 anos e exerce o cargo de motorista. Disse que foi diretor

nn
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LU
Qa:do patio de maquinas durante o periodo eleitoral, em razao do afastamento do secretario. Disse 

que a Prefeitura cede o uso de maquinas para toda a populagao e que todos os quatro prefeitos 
com os quais o depoente trabalhou, cederam o uso das maquinas. Disse que ha uma 
marcenaria da Prefeitura que atende qualquer pessoa que pega a realizagao de servigos para 
particulares. Disse que o empreendimento gerou empregos na cidade. Disse que nao soube de 
outro servigo de grandes proporgoes prestados pelo marceneiro municipal, exceto o servigo 
prestado para os requeridos (evento 147.7).
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Os documentos de evento 32.10/32.17 revelam que os requeridos 
procederam ao pagamento da taxa de R$ 580,00 para as boras dos caminhoes e de R$ 
1.800,00 para as boras maquinas, no periodo entre setembro de 2015 a novembro de 2016 e 
de R$ 250,00 em beneficio do marceneiro do Municipio. 5 I

§5g|Assim, apos analise de todo o acervo probatorio constante dos autos, 
percebe-se que, pelo teor dos depoimentos prestados em Juizo, sob o crivo do contraditorio, 
restou comprovado que, diferentemente do que os requeridos sustentam, o uso do maquinario 
publico nao se deu por tempo exiguo.
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81Os documentos de eventos 32.10/32.17 demonstram que os servigos 

perduraram entre os meses de setembro de 2015 a novembro de 2016, ou seja, se arrastou por 
quase 1 ano.
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l ^Ademais, a alegagao de que houve o devido recolhimento das taxas 
correspondentes as boras de uso, tambem nao encontra razao de ser.
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Os servidores Marcos de Andrade Neckel trabalhou na propriedade privada 
dos requeridos por 15 dias, na razao de 9 boras por dia (evento 147.5); Casemiro Verenka 
trabalhou 7 dias, na razao de 4 boras por dia (evento 147.2); Irineu Santo Belleti disse que 
trabalhou por 15 dias, na razao de 9 boras por dia (evento 1.2 - fls. 12); Gilmar Anotnio 
Fernandes trabalhou 3 dias, na razao de 1 bora per dia e mais dois dias, no periodo inteiro do 
expediente - 8 horas(evento 1.2 - fls. 14).

Ou seja, somente pelos depoimentos constantes dos autos, ou seja, os 
casos identificados nos autos, os requeridos se valeram de 30 dias de utilizagao de 
maquinarios, na razao de 9 boras diarias, o que enseja a comprovagao de 270 boras / 
maquinas utilizadas somente no final do ano de 2016 (entre novembro e dezembro de 2016).

Isso sem mencionar mais 7 dias, na razao de 4 boras e mais 3 dias, na 
razao de 1 bora, totalizando 301 boras de maquinas e mais 16 boras (dois dias de expedientes) 
de caminhao.

Considerando os valores constantes no Decreto 155/2014 que reajustou os 
valores previstos na Lei Municipal 154/2004, para R$ 80,00 a bora de servigos executados por 
maquinas e mais R$ 20,00 para o transporte de terras por caminhao, mais o adicional de R$

Xi3>
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1,35 para cada quilometro rodado, quando o perimetro nao for urbano.
i-
o

Uma conta simples, permite a conclusao que, somente entre novembro e 
dezembro de 2016, os requeridos deveriam recolher aos cofres publicos o valor de R$ 
24.080,00 em razao da utilizapao das boras maquinas (301 boras x R$ 80,00 valor bora / 
maquina) e, consultando os documentos de eventos 32.10/32.16, somente houve, no mesmo 
periodo - novembro e dezembro de 2016 - o recolhimento de R$ 1.200,00 (eventos 32.10 e 
32.16), restando, ainda o valor de R$ 22.880,00.
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A mesma conta simples permite a conclusao de que, em razao da utilizaqao 
do caminhao, por dois dias durante o expediente todo, gera a obrigatoriedade do recolhimento 
de R$ 40,00, que nao foi recolhido aos cofres publicos, totalizando urn debitos dos requeridos
de R$ 22.920,00.

§| 
CN 2Os recibos de eventos 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15 se referem, 

respectivamente, a recolhimentos feitos nos meses de fevereiro de 2016, junho de 2015, mes 
ilegivel de 2015, fevereiro de 2016, setembro de 2015.
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IIIIAs alegagoes dos requeridos, portanto, no sentido de que procederam ao 

devido recolhimento dos valores das boras maquinas e dos caminhoes nao encontra respaldo 
das provas contantes dos autos.
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oIsto porque, a Lei Municipal 124/2004 permite, apenas, o subsidio, pelo 

ente publico, de 3 boras maquinas para o pequeno produtor rural e, no seu art. 2°, considera 
como pequeno produtor aqueles que possuirem ate 15 hectares de terras e, no art. 3°, 
especifica que somente poderao receber o beneficio os produtores que tiverem cadastro do 
Departamento Municipal de Agricultura (evento 158 -fls. 3).
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Ou seja, para se valer do alegado beneficio, de uso das maquinas publicas, 
os requeridos deveriam atender a todos os comandos da referida lei municipal, o que nao foi 
demonstrado.

A bem da verdade, a propriedade dos requeridos era destinada a 
construgao de urn centre de lazer, ou seja, com objetivo muito diverse da produgao rural em 
pequena escala, que e o espirito da lei municipal.

Houve, assim, descumprimento da lei municipal que, no caso do autor, nao 
autorizava nenhuma especie de utilizagao das maquinas publicas pertencentes ao municipio.

Ja, o Estatuto do Consorcio Publico, em seu art. 6°, permite a contratagao 
de patrulhas e equipamentos, entretanto, o art. 45 destina a propriedade dos bens a cada urn 
dos entes publicos que compoe o Consorcio Publico, o que remete, no caso dos autos, a 
legislagao municipal ja comentada (evento 32.6).

Em suma, quanto a esse primeiro fato, o que verte dos autos e que os



PROJUDI - Processo: 0005258-77.2017.8.16 0097 - Ref. mov. 173.1 - Assinado digitalmente por Jose Chapoval Cacciacarro 
31/03/2020: JULGADA PROCEDENTE EM PARTE A AQAO. Arq: Sentenga

LU

Q
ITrequeridos, valendo-se das facilidades decorrente do mandate eletivo de Prefeito Municipal do 

requerido SILVIO, utilizaram, em proveito proprio, sem o devido recolhimento aos cofres 
publicos, de maquinarios da Administragao Publica para que a construgao de empreendimento 
particular.
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E, em razao dessa conduta, apresentaram enriquecimento ilicito de R$ 
22.920.00, devidamente comprovado nos autos.
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CM xQuando a segunda conduta narrada nos autos, ou seja, da utilizagao da 

marcenaria do Municipio, pelo prazo de 4 meses, durante todo o expediente, para a construgao 
de 7 mesas grandes, 96 banquetas e 5 mesas redondas grandes, entendo, de igual modo, que 
as provas sao robustas a demonstrar a pratica do ato de improbidade.
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11Com efeito, a testemunha Moises Domingo Pereira (evento 147.6) 

confirmou a versao apresentada quando da fase investigativa (evento 1.2 - fls. 7) e disse que, 
por quatro meses trabalhou na marcenaria da Prefeitura Municipal para atender a pedido 
formulado pelo requerido SILVIO, entao prefeito, na razao de 9 boras por dia, para a 
construgao de 7 mesas grandes, 96 banquetas e 5 mesas redondas.
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S =6Nao precisa de muito debrugamento para concluir que se trata de urn 

pedido extremamente vultuoso, muito diferente dos pequenos servigos que o marceneiro 
municipal poderia prestar a terceiros quando ficava ocioso.
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A tentativa do requerido de sustentar que o trabalho pedido pelos 
requeridos ao servidor publico se equipara aos pequenos servigos prestados para outros 
municipes chega a ser absurda.
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O requerido SILVIO, mais uma vez se valendo de seu mandate eletivo, 
ordenou que o servidor publico marceneiro trabalhasse, utilizando todo o maquinario e 
utensilios publicos, para o atendimento de seu interesse pessoal.

Agindo assim, os requeridos causaram prejuizos a Administragao Publica, 
consistente nas despesas com energia eletrica, desgaste dos equipamentos e outras despesas 
que sao impossiveis de serem apuradas, alem de se utilizar de servidor publico pago com 
recursos publico, para o atendimento exclusive de seus interesses pessoais.

Somente com o salario do servidor, que ficou 4 meses a disposigao 
exclusive dos requeridos, houve o enriquecimento ilicito dos requeridos em R$ 5.646,33 (R$ 
1.254,74 / 30 dias / 8 boras diarias * 120 dias * 9 boras por dia).

Ou seja, houve o enriquecimento ilicito de R$ 5.646,33.

Ambas as condutas, na visao deste magistrado, equiparam-se a gestao 
fraudulenta e pessoal da coisa publica, evidenciancio o dolo e o comportamento dos reus como 
se fossem proprietarios da “res” publica, mentalidade inaceitavel nos dias atuais.

4^4
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Em suma, o requerido SILVIO, agindo com os poderes inerentes ao seu 
mandate eletivo, se valeu dos maquinarios publicos e do marceneiro publico, para beneficiar a 
pessoa juridica SRS PETRASSI LTDA - ME (Centro de Lazer Sao Gabriel), cujo quadro social 
era composto, na epoca dos fatos, pelo proprio requerido SILVIO GABRIEL PETRASSI e 
RICARDO FONSECA PETRASSI, seu filho.
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Afere-se que o requerido RICARDO interferiu diretamente nos servigos de 
marcenaria, requerendo a rapida prestagao de servigos, alem de demonstrar o conhecimento 
dos fatos perpetrados pelo seu genitor.

Por fim, frise-se que, neste ultimo caso, sequer havia lei municipal 
autorizando a realizagao de servigos particulares pela marcenaria publica, sobretudo quando se 
tern a vultuosidade do pedido formulado pelos requeridos SILVIO e RICARDO, consistente na 
construgao de 7 mesas grandes, 96 banquetas e 5 mesas redondas.
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As condutas dos requeridos sao ofensivas a moralidade e a impessoalidade 
administrativas - causando, tambem, lesao ao erario, para o que basta a presenga de culpa - 
gestores publicos autorizarem a consecugao de servigos em sua propria propriedade particular 
com a utilizagao de bens e servidores da municipalidade.

itIfAinda que se proteste por fins maiores (a alegagao de geragao de emprego 
no Municipio com a construgao de urn centre de lazer), o proposito em beneficiar a familia se 
revela nao so pela inobservancia dos requisites legais para tal fim (em especial a nao 
destinagao da area para a pequena produgao rual) como pela inobservancia da inexistencia de 
lei que autorizasse a realizagao de servigos de marcenaria de grande vultuosidade, mas se 
descortina de vez quando a obra ultrapassa em absolute a finalidade inicial e os agraciados sao 
o proprio Prefeito e seu filho.

o

'55 2
ro qj 
o xi
I £
| £ 
3 1
O TO
o >

Neste sentido:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO E SECRETARIOS 
MUNICIPAL - AUTORIZAQAO DE PAVIMENTAQAO EM PROPRIEDADE 
PARTICULAR - USO INDEVIDO DE MAQUINARIO E SERVIDORES 
PUBLICOS - CONDUTA IMPROBA INTENSIFICADA PELO GRAU DE 
PARENTESCO ENTRE O BENEFICIADO E O EDIL. E ofensivo a 
moralidade e a impessoalidade administrativas - causando tambem lesao 
ao erario, para o que basta a presenga de culpa - gestores publicos 
autorizarem a consecugao de servigos em propriedade particular com a 
utilizagao de bens e servidores da municipalidade. Ainda que se proteste 
por fins maiores (viabilizar o recebimento de doagao de material existente 
no imovel privado), o proposito em beneficiar terceiros se revela nao so 
pela inobservancia dos requisites legais para tal fim (em especial a 
ausencia de uma agao visando ao reembolso quanto a tais custos

^ it
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IXoperacionais), mas se descortina de vez quando a obra ultrapassa em 

absolute a finalidade inicial e o agraciado e o proprio pai do titular do 
Executive. Aplicagao do art. 10, caput e inc. XIII da Lei 8.429/92. Recurso 
provide em parte apenas para afastar a condenagao em honorarios 
advocaticios em favor do Ministerio Publico. (TJ-SC 
00005816820008240067 
0000581-68.2000.8.24.0067, Relator: Hello do Valle Pereira, Data de 
Julgamento: 04/07/2019, Quinta Camara de Direito Publico).
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DECISAO: ACORDAM os integrantes da Quinta Camara Civel do 
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO PARANA, por unanimidade de 
votos, em negar provimento ao Apelo e corrigir de oficio o erro material da 
sentenga. EMENTA: EMENTA1) DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PRESCRIQAO DA PRETENSAO CONDENATORIA. NAO OCORRENCIA. 
USO DE MAQUINARIO MUNICIPAL PARA FAVORECER PARTICULAR 
LIVREMENTE ESCOLHIDO PELO PREFEITO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. OFENSA AOS PRINCIPIOS 
ADMINISTRATIVOS. DOLO EVENTUAL OU GENERICO SUFICIENTE 
PARA A CARACTERIZAQAO DO ATO DE IMPROBIDADE...d) O dolo 
exigivel para caracterizagao do ato de improbidade e o eventual ou 
generico de praticar conduta que ofenda os principles da 
Administragao Publica, nao sendo necessaria a presenga de intengao 
especlfica (Precedentes do STJ).e) Assim, restou demonstrada a 
vontade do Apelante de utilizar o maquinario municipal para favorecer 
particular por e/e livremente escolhido, atitude que violou 
frontalmente os principios da legalidade, honestidade, impessoalidade 
e lealdade as instituigdes 2) APELAQAO CIVEL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. ERRO MATERIAL DA SENTENQA CORRIGIDO DE 
OFICIO. (TJPR - 5a C.Civel - AC - 1386502-4 - Siqueira Campos - Rel.: 
Leone! Cunha - Unanime - - J. 13.10.2015). (TJ-PR - APL: 13865024 PR 
1386502-4 (Acordao), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 
13/10/2015, 5a Camara Civel, Data de Publicagao: DJ: 1673 21/10/2015)
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DAS SANQOES PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE

A pratica de ato de improbidade que ofende os principios da administragao 
publica e que geram enriquecimento ilicito atraem a aplicagao das sangoes previstas nos 
incisos I e III, do art. 12 da LIA, sangoes estas que, atualmente, em razao da alteragao 
procedida pela Lei n°. 12.120/09, podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

A mensuragao de quantas delas e do quantum deve ser feita com base nos 
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levar em conta as peculiaridades 
da conduta de cada urn dos requeridos.
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No caso em aprego, como visto, os requeridos praticaram atos de extrema 
gravidade, com a obtengao de enriquecimento ilicito no total de R$ 28.566,33 (R$ 22.920,00 + 
5.646,33), consistente no uso irregular de bens e servigos publicos para o fomento de atividade 
empresarial exercida pelos proprios requeridos, sem a necessaria contraprestagao.
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§1O trato da coisa publica, como se particular fosse, demonstra nao so o dolo 

dos agentes - tema ja enfrentado - mas, sobretudo, o descaso com a coisa publica, com a 
lisura e o estranhamento dos agentes quando cuidam do que e publico. § J 
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Nao sao os requeridos dotados do chamado espirito publico.

Agiram com abuso de poder, usando do cargo e das facilidades e acessos 
dele decorrente, para o ganho patrimonial privado, sem apego a valores eticos minimos, o que 
torna essencial a blindagem do ente publico no que toca suas permanencias. §1 CNJ 2
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Entendo que a conduta do requerido SILVIO e mais grave, porque, foi em 
razao de seu cargo publico e de sua influencia direta, que os fatos ocorreram. Sem sua 
participagao, nada disso ocorreria.

A conduta dos demais requeridos foi mais passiva, no sentido de que, no 
mais das vezes, se beneficiaram com os comportamentos ativos do outro requerido.

Assim, em razao da participagao de cada urn dos requeridos e 
considerando o comportamento de cada urn deles, aplico como sangoes:
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a) em desfavor de SILVIO GABRIEL PETRASSI: a suspensao dos direitos 
politicos pelo prazo de 05 anos; o pagamento de multa civil correspondente a 30 vezes o valor 
da remuneragao percebida pela agente na epoca dos fatos e a restituigao, em solidariedade 
com os demais reus, do valor do enriquecimento de R$ 28.566,33, com juros de mora de 1% ao 
mes e corregao monetaria pelo IPCA-E, desde novembro de 2016, em razao da pratica de ato 
ilicito;

b) em desfavor de RICARDO FONSECA PETRASSI: a suspensao dos 
direitos politicos pelo prazo de 05 anos e a restituigao, em solidariedade com os demais reus, 
do valor do enriquecimento de R$ 28.566,33, com juros de mora de 1% ao mes e corregao 
monetaria pelo IPCA-E, desde novembro de 2016, em razao da pratica de ato ilicito;

c) em desfavor de SRS PETRASSI LTDA-ME: aproibigao de contratar com 
o Poder Publico ou receber beneficios ou incentives fiscais ou crediticios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario, pelo 
prazo de dez anose a restituigao, em solidariedade com os demais reus,do valor do 
enriquecimento de R$ 28.566,33, com juros de mora de 1% ao mes e corregao monetaria pelo 
IPCA-E, desde novembro de 2016, em razao da pratica de ato ilicito;
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CLAnte 0 exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 
PROCEDENTES EM PARTEos pedidos iniciais para DECLARARque os reus SILVIO 
GABRIEL PETRASSI, RICARDO FONSECA PETRASSI eSRS PETRASSI LTDA-ME
praticaram atos de improbidade administrativa que ofenderamos principios da admmistragao 
publica e que causaramenriquecimento ilicito e, por conta disso, CONDENA-LOS, na forma do 
art. 12, incisos I e III, da Lei n°. 8.429/93 as seguintes sangoes: a) em desfavor de SILVIO 
GABRIEL PETRASSI: a suspensao dos direitos politicos pelo prazo de 05 anos; o pagamento 
de multa civil correspondente a SOvezes o valor da remuneragao percebida pela agente na 
epoca dos fatos e a restituigao, em solidariedade com os demais reus,do valor do 
enriquecimento de R$ 28.566,33, com juros de mora de 1% ao mes e corregao monetaria pelo 
IPCA-E. desde novembro de 2016. em razao da pratica de ato ilicito; b) em desfavor de 
RICARDO FONSECA PETRASSI: a suspensao dos direitos politicos pelo prazo de 05 anos e a 
restituigao, em solidariedade com os demais reus,do valor do enriquecimento de R$ 28.566,33, 
com juros de mora de 1% ao mes e corregao monetaria pelo IPCA-E, desde novembro de 
2016, em razao da pratica de ato ilicito e c) em desfavor de SRS PETRASSI LTDA-ME: a 
proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou incentives fiscais ou 
crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa juridica da qual seja 
socio majoritario, pelo prazo de dez anose a restituigao, em solidariedade com os demais reus, 
do valor do enriquecimento de R$ 28.566,33, com juros de mora de 1% ao mes e corregao 
monetaria pelo IPCA-E, desde novembro de 2016, em razao da pratica de ato ilicito.
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31Em razao da sucumbencia minima do autor, condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nao sendo devida a condenagao em 
honorarios em favor da parte autora, em razao da sistematica que envolve as agoes coletivas.

Deixo de fixar honorarios, em razao da sistematica que envolve as agoes 
coletivas, e por nao vislumbrar ma-fe do autor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ivaipora, 31 de margo de 2020.

Jose Chap ova I Cacciacarro 
Magistrado



MINISTERIO PUBLICO
do EsTada do Barat k'j

IvaiporS, 21 de maio de 2020Oflcion.0 128/2020 - 1a PJI

Excelentissimo Senhor
AUGUST© APARECIDO CICATTO 
PREFEITO MUNICIPAL
Ariranha do Ival - Parang

Exmo. Senhor Prefeito:

Atrav6s do presente, este Promotor de Justipa que 

subscreve, em resposta ao requerimento formulado por Vossa Senhoria, vem 

informar que o Senhor Silvio Gabriel Petrassi n§o apresentou nenhum requerimento 

solicitando copia dos autos de Inquerito Civil n° MPPR-006919.001214-4 junto a esta 

Promotoria de Justipa.

Informo ainda que tal requerimento de cdpia foi 

formulado pelo vereador CELSO KUSMINSKI, conforme copia anexa.

Sem mais para o memento, aproveita-se a oportunidade para

renovar votos de estima e considerate.

Atenciosamente
V

Cleverson Leonardo Tozalte 
Promotor de Justiga

/

1a Promotoria de Justiga da Comarca de IvaiporS 
Avenida Itdlia, n° 20, Jardim Europa - CEP 86870-000 

Pone (43) 3472-1247

HlO
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Requerimento

CELSO KUSMINSKl, brasileiro, casado, funcionario publico, portador do 
CPF/MF sob n°842.806.119-04, residente e dorniciliado na Rua Vanderlei 
Jose Viana, 36, Ariranha do Ivai, Parana, na qualidade de VEREADOR do 
Municipio de Ariranha do Ivai, Parana, respeitosamente vem, a presen9a de 
Vossa Excelencia, solicitar a gentileza de fomecer copia da documenta9ao 
acostada ao MPPR - 0069.19.001214-1.

r
Termos em que, pede delerimcnto. 
Ivaipora, 20 de fevcreiro de 2020. u

Celso^Kusminski
CPF/MF n”842.806.119-04

promc;'-1
\



CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Rua Joao Alves Ferreira, n°. 44 - CEP - 86880-000/e-mail:
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 - ARIRANHA DO IVAI - PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16

COMISSAO PROCESSANTE

ATESTO nesta data, o recebimento da defesa previa do Senhor Augusto Aparecido

Cicatto, excelentissimo prefeito municipal, numero de protocolo 046/2020, referente ao 

processo sob n?. 001/2020, originario da denuncia para cassapao de mandate eletivo, de autoria 

do Senhor Silvio Gabriel Petrassi. (CONSTANTE FOLHAS N9. 362 A 421 DOS AUTOS)

Ariranha do Ivai, 22 de maio de 2020.

Celso Kusminski 
Presidente CP
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