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Vistos. 

 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério 

Público contra Euclides Dall Bello, Euclides Fernando Vescovi, Darcilo Bechi, 

Hilda Terezinha Chaves, Alexandre Chaves, Ivo Pelizzoni, Jociane Paduani 

Calderoli, Luiz Carlos Rodrigues da Silva, Márcio José Pelizzoni, Nédio José 

Bortolossi, Nestor Rufato, Ricardo Vettori, Romildo Gambeta, Sabino 

Calderoli, Cláudio Grando, Eliciana Pelizzoni e Sandro Cavalli, imputando 

aos requeridos a conduta descrita no artigo 10, VIII, da Lei nº 8.429/92. 

 

Asseverou o agente ministerial que, nos anos de 2007, 2008 e 

2009, no Município de Maximiliano de Almeida, os demandados Romildo, 

Nestor, Hilda, Ricardo, Nédio, Darcilo, Ivo, Luiz Carlos e Márcio fraudaram 

procedimento licitatório atinente à prestação do serviço de transporte 
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escolar, porquanto participavam do certame mediante prévio acerto com 

relação aos valores que seriam oferecidos por cada linha, de modo que cada 

um saísse vencedor em alguma. Além disso, aduziu que o serviço em 

comento foi ilicitamente subcontratado por Hilda Chaves com os 

demandados Euclides Vescovi, Jociane, Sabino e Darcilo, contrariando 

expressa previsão do ajuste levado a efeito por aquela com o ente público. 

Ainda, afirmou que houve indevida contratação do servidor público Érico 

Lupato pelo demandado Euclides Vescovi, com a chancela do prefeito 

municipal na época, Euclides Dall Bello, para atuar como motorista em uma 

das linhas do transporte escolar, mesmo enquanto vinculado o primeiro ao  

serviço municipal. 

 

Notificados os requeridos para apresentação de defesa prévia, 

nos moldes do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, apenas os demandados 

Romildo e Cláudio Grando se manifestaram (fls. 1265/1283). 

 

Recebida a inicial na fl. 1292. 

 

Citados, os réus apresentaram contestações (fls. 1298/1308 e 

1352/1405). Asseveraram, em síntese, inépcia da inicial, porquanto não 

descrita a conduta de cada demandado, bem como requereram fosse 

incorporado ao feito, na condição de litisconsorte passivo, Nelson Perin. No 

mérito, alegaram não haver provas de atos de improbidade, vindicando a  

improcedência da ação. 

 

O Ministério Público apresentou réplica, refutando a 

argumentação lançada nas contestações (fls. 1406/1415). 

 

Sobreveio decisão afastando a preliminar de inépcia da inicial, 

bem como indeferindo os pedidos de incorporação ao feito, no polo passivo, 

de Nelson Perin (fl. 1416). 
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Instadas acerca das provas a serem produzidas, apenas o 

Ministério Público e os requeridos Romildo e Cláudio se manifestaram (fls. 

1417 e 1420/1421). 

 

Durante a instrução, foi colhido o depoimento pessoal dos réus, 

bem como inquiridas testemunhas (fls. 1482/1516, 1524/1528, 1546, 

1550/1575 e 1590/1591). 

 

Na manifestação final, o Ministério Público requereu a 

condenação dos réus em razão da subcontratação levada a efeito entre os 

requeridos Hilda, Euclides Vescovi, Jociane, Sabino e Darcilo. Noutro 

compasso, destacou não haver prova bastante acerca do primeiro e terceiro 

fatos narrados na peça inicial, que dizem, respectivamente, com a fraude no 

procedimento licitatório derivada do prévio ajuste entre os licitantes e da 

prestação de serviço indevidamente a particular por funcionário público (fls. 

1593/1605). 

 

Os demandados Romildo Gambeta e Cláudio Grando, aos 

quais é imputado exclusivamente o primeiro fato narrado na inicial, 

afirmaram ausência de provas acerca de conduta improba e postularam, por 

conseguinte, a improcedência da ação (fls. 1612/1613). 

 

Os demais réus não se manifestaram (fl. 1614). 

 

Vieram os autos conclusos.     

 

É O RELATO. 

PASSO A DECIDIR. 

 

Cabível imediato conhecimento do tema de fundo, porquanto 
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os dados trazidos aos autos são bastantes para exame dos fatos descritos 

na inicial e não pende questão prejudicial capaz de obstaculizar essa pronta 

cognição judicial.    

 

A multiplicidade de condutas narradas na peça portal  

determina exame individualizado de cada uma, o que passa a ser levado a 

efeito. 

 

1 – PRIMEIRO FATO NARRADO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS 

PARTICIPANTES DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 

 

Com relação à narrativa inicial no sentido de que teriam os 

demandados fraudado procedimento licitatório, ajustando previamente os 

preços a fim de que cada um saísse vencedor em relação ao trecho de 

transporte escolar que lhe interessava, tenho que, na linha do declinado pelo 

agente ministerial, os elementos colhidos sob o crivo judicial não são 

bastantes para condenação dos requeridos. 

 

Isso porque não houve por parte de qualquer dos demandados, 

ou das testemunhas inquiridas, confirmação em juízo de ajuste prévio 

destinado à corromper o procedimento licitatório relacionado ao transporte 

escolar no município de Maximiliano de Almeida. Em tom monocórdio, os 

réus informaram que não houve essa espécie de acerto prévio, afirmação  

que não encontrou contraposição sólida no restante da prova colhida em 

juízo. 

No aspecto, cumpre frisar que Nelson Perin, testemunha que, 

na fase administrativa, mais havia fornecido informações acerca de postura 

improba adotada pelos demandados, em juízo, mostrou-se claramente 

reticente, não confirmando pontualmente suas declarações pretéritas no que 

diz com eventual ajuste prévio de preços entre os licitantes (fls. 1556/1563). 
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As demais testemunhas ouvidas não contribuíram para 

esclarecimento acerca da existência de conluio entre os requeridos para 

fraude na licitação. 

 

Diante desse quadro, fica claro que os dados incorporados ao 

processos são incapazes de comprovar a consecução do ajuste prévio que 

caracteriza a conduta improba noticiada no primeiro fato da inicial, motivo 

pelo qual a condenação dos réus é inviável. 

 

Sinale-se que não passam desapercebidos pelos olhos do juízo 

os indicativos da prática fraudulenta, caracterizados especialmente pela 

perpetuação de prestadores do serviço em comento sempre nas mesmas 

linhas de transporte. No entanto, essa conjuntura, tomada exclusivamente, 

acaba circunscrita à esfera dos indicativos, não sendo bastante para 

condenação.   

 

Assim, não há como acolher a postulação inicial no que diz 

com o primeiro fato descrito. 

 

2 – SEGUNDO FATO. SUBLOCAÇÃO DE LINHAS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CARACTERIZAÇÃO.    

 

Não há dúvida sobre a caracterização de improbidade 

administrativa, decorrente de sublocação de serviço de transporte escolar, 

envolvendo os requeridos Hilda Terezinha Chaves, Euclides Fernando 

Vescovi, Jociane Paduani Calderoli e Sabino Calderoli. 

 

Hilda Chaves admitiu ter se sagrado vencedora em licitações 

para transporte escolar em Maximiliano de Almeida, sendo que, em 
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determinada oportunidade, repassou o serviço para Euclides Vescovi e, 

posteriormente, para Jociane Calderoli, aos quais entregava todo o 

numerário recebido do ente público, descontados apenas os gastos com 

contador e combustível. Aduziu, ainda, que “locou a linha”, deixando claro 

que não permaneceu sequer fiscalizando o desempenho da atividade ao 

manifestar que a indicação do motorista era feita pelo próprio Euclides (fls. 

1489/1494). 

 

Euclides confirmou tal locação, dizendo que Hilda lhe 

repassava o dinheiro havido da prefeitura por conta do serviço de transporte 

escolar (fls. 1487/1489). 

 

Jociane Paduani Calderoli confirmou ter prestado serviço de 

transporte escolar na linha de Hilda Chaves, asseverando que recebia todo o 

dinheiro que a prefeitura repassava para esta, descontados apenas os 

gastos com impostos e contador. Ainda, afirmou que auferia lucro da 

atividade, embora diminuto em razão de ter de arcar com o pagamento do 

financiamento do veículo (fls. 1499/1501). 

 

Sabino Calderoli, por sua vez, confirmou a locação da “linha” 

de Hilda Chaves, não apenas do veículo utilizado para o transporte. Aduziu 

que Hilda lhe repassava todo o valor pago pela prefeitura para prestação do 

serviço, descontados apenas impostos e encargos, sendo que conseguia 

auferir lucro com a atividade. Sabino deixou transparecer claramente, ainda, 

que Hilda nem mesmo fiscalizava sua atividade. No aspecto, asseverou que 

a requerida jamais verificou sua carteira de motorista para certificar-se de 

sua habilitação, bem como referiu que a demandada jamais observou o 

cumprimento do horário de embarque ou desembarque dos alunos. Segundo 

Sabino, Hilda apenas lhe repassaria alguma reclamação sobre o serviço  

informada pela prefeitura (fls. 1501/1502).        
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Diante desse quadro, deflui da narrativa dos próprios 

demandados que o serviço de transporte escolar em uma das linhas de 

Hilda Chaves foi indevidamente repassado a terceiros – Euclides, Jociane e 

Sabino – contrariando o disposto no item 18 do contrato ao qual vinculada 

aquela, que veda expressamente a subcontratação (fls. 293/297). 

Importante sublinhar que Euclides, Jociane e Sabino, cientes 

de que prestavam serviço público titularizado por outra pessoa, na condição 

de verdadeiros gestores da atividade, já que Hilda sequer a fiscalizava, 

tomaram serviço público sem observância do imprescindível procedimento 

licitatório, circunstância que robustece a convicção de fraude ao 

procedimento mencionado.   

 

Importante destacar que a pessoalidade em contratos 

administrativos do jaez em comento exsurge como condição essencial para 

preservação da legitimidade do certame, já que o repasse do serviço a 

terceiros em contraposição ao previsto no ajuste com o ente público acaba 

permitindo prestação do objeto licitado por pessoas que não passaram pelo 

crivo da administração pública. Aliás, a vedação à subcontratação ocorre até 

mesmo como forma de evitar que pessoas não habilitadas na forma do 

edital, como retratado na hipótese dos autos, tomem para si a prestação do 

objeto licitado e, por conseguinte, os frutos correspondentes. 

 

A “locação” da linha por Hilda Chaves a Euclides Vescovi, 

Jociane e Sabino fere de morte o procedimento licitatório correspondente, 

seja por afronta à expressa vedação à subcontratação, seja por força do 

desrespeito ao princípio da pessoalidade, permitindo ingresso de terceiros 

não habilitados na forma do edital correlato para prestação de serviço 

público. 

 

Não bastasse isso, o malbaratamento de verbas públicas 

também desponta caracterizado na hipótese dos autos, uma vez que o 
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repasse do numerário a terceiro por parte de Hilda, sem fiscalização da 

atividade, denota indevida destinação da verba pública, que caiu em mãos 

de terceiros estranhos ao trato com o ente estatal.     

 

Cabível observar que não se pode afirmar esse mesmo 

contexto em relação a Darcilo Becchi, porquanto o demandado negou a 

locação de linha a terceiros, sendo que apenas Jociane, sem afirmar 

convicção, contrapôs tal negativa.   

 

Aprende-se diante desse panorama que os demandados Hilda, 

Euclides Vescovi, Jociane e Sabino atentaram contra o regramento do artigo 

10, “caput” e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, sendo a condenação, portanto, 

medida imperativa. 

 

3 – TERCEIRO FATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CEDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

POR PARTICULAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

 

A cedência do servidor público Érico Lupato para prestação de 

serviço em transporte escolar, em descompasso com suas funções, não 

restou delineada nos autos, sendo inviável, tal como declinado pelo 

Ministério Público, juízo condenatório. 

Nesse compasso, vale notar que Érico Lupato admitiu ter 

prestado serviço de motorista para Euclides Fernando Vescovi, ressaltando, 

no entanto, que o fez pelo período de sessenta dias, lapso no qual estava 

afastado do serviço público em razão de férias e licença. Aduziu, outrossim, 

que percebeu remuneração diretamente de Euclides por força desse serviço 

prestado (fls. 1550/1553). 

 

Euclides Fernando Vescovi, por sua vez, confirmou a narrativa 

de Érico, aduzindo que auferiu seus préstimos pelo período de sessenta 
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dias, enquanto o servidor municipal estava em férias e, posteriormente, em 

licença, afastado, portanto, do trabalho junto ao ente público (fls. 

1487/1489). 

 

Claudiomir Bortoli, um dos vereadores que, na época do fato, 

noticiou a prestação de serviço de transporte escolar tendo Érico na 

condição de motorista, esclareceu que essa atividade perdurou por pouco 

tempo, menos de sessenta dias, o que se coaduna com o asseverado pelo 

réus Érico e Euclides Vescovi (fls. 1553/1556). 

 

Os demais elementos incorporados ao feito nada esclarecem 

acerca da condição de Érico junto à prefeitura no momento da prestação do 

serviço de motorista para Euclides Vescovi, motivo pelo qual não se pode 

infirmar a alegação de que atuou a mando de Euclides apenas enquanto 

afastado do lavor municipal por conta de férias e licença. 

 

Logo, estando Érico desincumbido da prestação de serviço ao 

município em razão de férias e licença enquanto trabalhou para Euclides 

Vescovi, não é viável falar em improbidade administrativa, sobremodo 

porque o rendimento auferido por Érico em face dessa atuação excepcional 

teria sido suportado diretamente por Euclides Vescovi, não pelo ente público.            

 

Desta forma, incabível condenação em relação ao fato em 

apreço. 

 

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

civil pública a fim de condenar Hilda Terezinha Chaves, Euclides 

Fernando Vescovi, Jociane Paduani Calderoli e Sabino Calderoli por 

incursos nos termos do artigo 10, “caput”, e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92. 

 

Passo, portanto, à aplicação das reprimendas: 
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1 - No que tange à demandada Hilda Terezinha Chaves, 

tomando em consideração que figura como principal agente da fraude 

licitatória e do malbarateamento das verbas públicas destinadas ao custeio 

do serviço de transporte escolar,  tendo “locado” o serviço sem sequer 

demonstrar interesse pela fiscalização daquilo que estava a seu encargo, 

reputo cabível aplicação das seguintes reprimendas: 

 

a) ressarcimento integral do dano, caracterizado pelo valor 

auferido pela ré em face do contrato administrativo nº 07/2007 (fls. 293/297); 

 

b) perda dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; 

 

c) multa civil no valor do dano; e 

 

d) proibição de contratar com o poder público ou de receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de cinco anos. 

 

2 - Com relação aos demandados Euclides Fernando Vescovi, 

Jociane Paduani Calderoli e Sabino Calderoli, tendo em vista que se 

inseriram no contexto da fraude licitatória na condição de terceiros não 

habilitados na forma do edital, mas que passaram a prestar o serviço sem 

apontamento de prejuízo à coletividade, entendo aplicáveis as seguintes 

penalidades: 

 

a) perda dos direitos políticos por cinco anos; e 

 

b) proibição de contratar com o poder público ou de receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
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que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de cinco anos. 

 

Condeno os réus, ainda, ao pagamento pro rata das custas 

processuais. 

 

Sem honorários advocatícios, por ter sido a demanda proposta 

pelo Ministério Público. 

   

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

 

Marcelino Ramos, 27 de junho de 2011. 

 

Eduardo Marroni Gabriel, 

Juiz de Direito. 


