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Réu:  Cristiano Mateus Zandonai e outro 

Vistos etc.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa, em face de Cristiano Mateus Zandonai e Armando Luis 
Kuzmirczuck, alegando, em síntese, que o requerido Cristiano Mateus Zandonai, na 
qualidade de Secretário Municipal, apropriou-se indevidamente de lajotas em bom estado 
de conservação, pertencentes à Administração Pública do Município de Itá, utilizando-se de 
um caminhão "caçamba" e de uma máquina retroescavadeira, ambos de propriedade do 
Município e conduzidos por servidores públicos em horário normal de expediente, na 
realização de serviços particulares em sua propriedade, localizada na Rodovia SC 466 – 
Bairro Lago Azul, neste Município, sem procedimento prévio ou autorização legislativa. 
Aduziu que o requerido Armando Luis Kuzmirczuck, na qualidade de ocupante do cargo 
comissionado de Gerente de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Itá, determinou a 
utilização dos veículos e máquinas pertencentes ao erário municipal na execução dos 
serviços particulares na propriedade do requerido Cristiano, consistindo no transporte e 
colocação das lajotas pertencentes ao Município sem autorização legislativa e sem a devida 
contraprestação pecuniária pelo beneficiado.

Asseverou que o motorista Ademir Golo, juntamente com 
outros funcionário municipais, foram obrigados a retirar os blocos de concreto que foram 
substituídos na Avenida Tancredo Neves, transportando-os até as residências de Cristiano 
e também de Polino Gebauer e Clovicir Tacca, localizadas estas, respectivamente, na Rua 
19, nº 30 – Bairro Pioneiros e na Rua 39, nº 51 – Bairro Natureza, neste município, sendo 
que os dois últimos teriam recebido autorização direta do requerido Cristiano para ficarem 
com o material. Referiu que foi instaurado inquérito policial para aferir a conduta do 
requerido Cristiano, autuado sob n° 124.11.000720-7. Arguiu que referidos fatos 
desrespeitam a Constituição e legislação federal, bem como a Lei Municipal nº 2049/2009, 
que trata da alienação e baixa de bens obsoletos e/ou inservíveis, e a Lei Municipal nº 
1025/1993, que regulamenta a cobrança dos valores em razão dos serviços realizados por 
equipamentos públicos em propriedades particulares. Alegou que as condutas dos 
requeridos importam em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e lesão aos princípios da 
administração pública. 

Com base nestes fatos, requereu a condenação dos 
requeridos nas sanções do art. 12, I, da LIA, decretando-se a perda dos bens e valores 
acrescidos ilicitamente, o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a 
suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, o pagamento de multa de até três vezes o 
valor do acréscimo patrimonial, a proibição de contratar com o Poder Público o receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por 10 anos, ou, subsidiariamente, as sanções 
do inc. II, do mesmo dispositivo legal. Valorou a causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
Documentos às fls. 25-142.

Notificados na forma do §7º do art. 17 da Lei n. 8.429/92 (fl. 
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145), os requeridos apresentaram defesa preliminar, alegando, em resumo, que o material 
utilizado se tratava de escombros depositados como entulho, pois não se prestavam mais à 
utilização em obras públicas. Aduziram inexistir conduta ilícita em relação ao transporte do 
entulho, pois deveria ser depositado em algum local e a reutilização do material desonerou 
o Município de fazer longas viagens para dar sua destinação adequada. Afirmaram que as 
poucas peças que foram reutilizadas eram defeituosas, sendo outra parte triturada para 
servir de base na confecção de calçadas. Pontuaram que as peças utilizadas na confecção 
do meio-fio da residência de Cristiano foram adquiridas pela sua esposa. Asseveraram que 
nada pode ser atribuído ao requerido Armando, pois recebeu ordem direta do requerido 
Cristiano para descarregar na residência deste, de Paulo Gebauer e de Clovicir Tacca. 
Defenderam que não houve apropriação de bem público, pois o material se tratava de 
escombros inviáveis de utilização em obras públicas. Pugnaram pela rejeição da inicial (fls. 
151-156).

O Ministério Público requereu o recebimento da inicial (fls. 
157-161).

Notificado, o Município de Itá demonstrou interesse em atuar 
no feito (fl. 167).

Às fls. 169/178, o Ministério Público promoveu o aditamento da 
inicial, formulando pedido cautelar de afastamento do requerido Cristiano Mateus Zandonai 
do cargo de Secretário de Urbanismo. 

Na decisão de fls. 179-182, restou indeferido o pedido cautelar 
e foi recebida a petição inicial, determinou-se a citação dos requeridos e a inclusão do 
Município no polo ativo.

Citados (fl. 184-v), os requeridos deixaram fluir o prazo sem 
manifestação (fl. 185).

O Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 186-204), 
pugnando pelo julgamento antecipado da lide, aplicando-se os efeitos da revelia aos 
requeridos, com procedência dos pedidos e consequente condenação dos requeridos nas 
sanções do art. 12, I, da Lei n° 8429/92, ou daqueles previstas no inc. II ou no inc. III do 
mesmo dispositivo legal. Alternativamente, requereu a designação de audiência de 
instrução e julgamento.

Em manifestação, o Município de Itá arguiu ser a via eleita 
inadequada para o provimento jurisdicional buscado, sob o argumento de que a descrição 
dos fatos não se enquadra nas hipóteses previstas para ajuizamento de ação civil pública. 
Referiu que o procedimento da Lei de Improbidade Administrativa é preparatório e depende 
do ajuizamento de uma ação principal. Aduziu, ainda, que a execução de obra relacionada 
ao asfaltamento da rua foi objeto de licitação, sendo que, juntamente com a remoção de 
entulhos, ficou por conta da empresa Dallagnol Engenharia de Obras Ltda, não constando 
no contrato com quem ficariam os entulhos e blocos de concretos que ficaram inteiros em 
razão da remoção. Asseverou ser provável que seria dispendioso à administração pública 
proceder à retirada, seleção, limpeza e escolha do material retirado da rua (fls. 207-211).

Alegações finais pelos requeridos às fls. 212-226, 
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argumentando a inadequação do procedimento ajuizado e que o procurador constituído  
não foi intimado sobre o recebimento da inicial, não devendo ser aplicados os efeitos da 
revelia aos requeridos. Pontuaram que a configuração do ato ímprobo depende da 
comprovação do dolo, não sendo suficiente a mera culpa do agente. Pleiteou a designação 
de audiência de instrução e julgamento.

Intimadas acerca da possibilidade de utilização de prova 
emprestada referente à ação penal nº 124.11.000720-7, as partes manifestaram sua 
concordância (fls. 232-v/233).

Mídia gravada acostada à fl. 236.

O Ministério Público reiterou o pedido de procedência do 
pedido inicial, com consequente condenação dos requeridos nas sanções da LIA (fls. 
237/250). Intimado (fl. 254 v), o Município de Itá manteve-se inerte.

Os requeridos renovaram suas alegações, pugnando que o 
procedimento é inadequado. Defenderam que os bens tutelados pela ação civil pública e de 
improbidade administrativa são distintos, não sendo possível a fungibilidade entre elas. 
Argumentou que a ação de improbidade administrativa é procedimento cautelar, 
preparatório, e depende do ajuizamento de ação principal, o que não ocorreu. Asseverou 
pela inexistência de dolo na conduta dos requeridos, porque se tratava de bens inutilizados 
e que não houve prejuízo à Administração Pública. A respeito da responsabilidade do 
Armando, esclareceu que este somente seguiu ordens do Cristiano, que era seu chefe 
imediato, o que lhe exime de responsabilidade (fls. 252/265).

É o relatório.
Decido.

Em primeiro lugar, o procedimento foi corretamente adotado e 
não está eivado de nulidades.

O processo civil contemporâneo não comporta excesso de 
formalismo, devendo-se prezar pela celeridade e economia processual, desde que não 
afronte a ampla defesa e o contraditório. 

De todo modo, no caso em tela, o procedimento da Lei de 
Improbidade Administrativa foi adotado pelo Magistrado, que de pronto determinou a 
notificação dos requeridos, na forma do art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/92. Ao contrário do que 
alegam os requeridos e o Município de Itá, isso foi requerido pelo Ministério Público na 
inicial. O fato da ação ter sido nomeada como "Ação Civil Pública" não tem o condão de 
afetar a regularidade do procedimento ou vincular o juízo ao procedimento da Lei n. 
7.347/85.

Dito isso, o procedimento da LIA é, inclusive, mais benéfico 
aos requeridos, pois proporciona a apresentação de defesa antes do recebimento da inicial, 
o que afasta eventual alegação de cerceamento de defesa pelo rito adotado.

A LIA é expressa ao determinar que, recebida a inicial, será o 
réu citado para apresentar contestação (art. 17, §9º). Não há que se falar em nulidade por 
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ausência de intimação do Advogado, até porque, naquela fase processual, não é necessária 
representação pelo requerido, podendo apresentar defesa de próprio punho. Nada impede 
que o faça por procurador constituído, mas isso não vincula a regularidade do feito à 
intimação do Advogado. A citação, que é requisito indispensável ao prosseguimento do 
feito, foi efetuada regularmente.

Não se sustenta a alegação de que o procedimento previsto na 
LIA é cautelar e preparatório à ação principal, a ser proposta no prazo do art. 808, I, do 
CPC. A menção feita à "ação principal", no caput do art. 17 da LIA, refere-se ao 
procedimento preparatório previsto no art. 16 daquele diploma, quando o Ministério Público 
pleiteia o sequestro de bens do agente ou terceiro, com o fito de garantir a efetividade da 
medida futura, qual seja, a ação de improbidade. Portanto, tais alegações não se prestam à 
presente demanda porque não houve procedimento preparatório.

Não se aplicam os efeitos da revelia aos requeridos, ainda que 
não apresentada contestação no prazo, porque a ação de improbidade trata de direitos 
indisponíveis (art. 320, II, do CPC). Nesse sentido: REsp 1330058/PR, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/6/2013. 

No mérito propriamente dito, trata-se de apuração de supostos 
atos de improbidade administrativa cometidos por Cristiano Mateus Zandonai e Armando 
Luis Kuzmirczuck, então Secretário de Urbanismo e Diretor de Urbanismo do Município de 
Itá, respectivamente. O Ministério Público, depois da denúncia levada a efeito por cidadão e 
investigação administrativa, apurou que os agentes desviaram e apropriaram-se de bens da 
Administração Pública municipal, sem observar o devido procedimento à doação a 
particulares ou inutilização dos objetos, o que se reverteu em benefício próprio dos 
requeridos ou de terceiros.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona que para a 
caracterização do ato de improbidade, com aplicação das medidas sancionatórias previstas 
no art. 37, § 4°, da Constituição Federal, e art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa 
(LIA), necessária a constatação dos seguintes elementos:

a) sujeito passivo: uma das entidades mencionadas no art. 1° da Lei 
n° 8.429; 
b) sujeito ativo: o agente público ou terceiro que induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta (arts. 1° e 3°);
c) a ocorrência do ato danoso descrito na lei, causados de 
enriquecimento ilícito para o sujeito ativo, prejuízo para o erário ou 
atentado contra os princípios da Administração Pública; o 
enquadramento do ato pode dar-se isoladamente, em uma das três 
hipóteses, ou, cumulativamente em duas ou nas três;
d) elemento subjetivo: dolo ou culpa. (Direito administrativo - 19. Ed. - 
São Paulo : Editora Atlas, 2006, p. 776)

Convém esclarecer que os fatos foram analisados na seara 
criminal (autos n. 124.11.000720-7), onde foi realizada instrução da ação penal, com oitiva 
de testemunhas e os interrogatórios de Cristiano e Armando, prova que, com a 
concordância das partes, será utilizada na ação de improbidade para esclarecimento das 
questões ventiladas na inicial. Passe-se à análise dos depoimentos (áudios de fl.236).
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Ademir Golo, motorista da prefeitura de Itá, disse que levou 
blocos de concreto para três pessoas nos locais indicados, a pedido de Armando (00:50 a 
01:45). Levou parte da carga para Cristiano e o restante para os outros, “Olindo e Tacca", 
com um caminhão da prefeitura (01:56 a 02:18). O material recolheu na Avenida Trancredo 
Neves, próximo ao Banco do Brasil (02:54 a 03:02), e era considerado entulho (03:26 a 
03:35). Disse que Cristiano era Secretário e Armando o encarregado, portanto este era 
subordinado àquele (03:45 a 03:53). Não soube se houve pagamento pelos materiais para 
os acusados (04:55 a 04:59). Efetuou o serviço durante o seu expediente na prefeitura 
(08:14 a 08:15). 

Celio Roberto Streck relatou que era colaborador de jornal 
local à época dos fatos e receberam fotografias a respeito de um suposto desvio de 
materiais da prefeitura. Para apuração dos fatos, entregou as fotos ao Promotor de Justiça 
em atuação na Comarca na época (00:40 a 01:16). As fotografias estão acostadas ao 
processo e são do acesso à residência de Cristiano, que naquela época era Secretário de 
Urbanismo do Município de Itá (01:20 a 01:38). O material teria sido retirado de obra viária 
na região central do município (02:40 a 02:57) e não eram materiais novos, mas os 
retirados da via (03:07 a 03:16). Referiu que, durante a época que foi Assessor Jurídico do 
município, não teve conhecimento de fatos semelhantes, mas confirmou que há doação de 
terra quando solicitado pelos munícipes (08:20 a 08:06).

Clovicir Tacca esclareceu que os acusados trabalhavam na 
prefeitura e solicitou "pedaceiras" de concreto, blocos, que estavam “jogados” na Avenida 
Tancredo Neves para aterramento (01:31 a 01:59). Solicitou para Cristiano levar e ele disse 
que ia levar, o que foi realizado por Ademir Gollo com o caminhão "caçamba" da prefeitura 
até a frente da casa do depoente, durante o dia (02:01 a 02:47). Afirmou que em outras 
oportunidades solicitou o serviço da Prefeitura e foi atendido, não pagou nada pelo serviço 
(04:03 a 04:18). 

Paulo Guilherme Gebauer afirmou que Cristiano e Armando 
trabalhavam na prefeitura na época dos fatos (00:51 a 01:10) e pediu para Cristiano 
pedaços de meio-fio para construir uma escada na residência do depoente (01:19 a 01:33). 
Não se recordou quem entregou os blocos na sua residência, não estava naquele momento 
(01:39 a 01:47). Confirmou sua declaração da fase policial, que foram descarregados cerca 
de 50 blocos de concretos na sua residência por uma retroescavadeira (01:52 a 02:08). 
Estes blocos estavam na avenida, na frente do Banco do Brasil (02:17 a 02:37) e não pagou 
por eles e nada foi solicitado em troca (02:41 a 02:47). Tratou do pedido somente com 
Cristiano (02:54 a 03:04) e que, da forma como os blocos estavam dispostos, para o 
depoente, "parecia lixo" (03:16 a 03:30). Nunca solicitou outros serviços à Prefeitura (03:58 
a 04:04) e não tem conhecimento da autorização do Município para o fornecimento dos 
blocos, que solicitou e foram doados ao depoente (04:20 a 04:33).

Itamar Dalagnol confirmou ter realizado obra de pavimentação 
no Município de Itá (00:34 a 01:00). Esclareceu que o serviço contratado era de 
alargamento de uma rua, razão pela qual foi necessário retirar o meio-fio existente, que foi 
parte inutilizado e outra parte foram retirados inteiros, estes que foram "amontoados" para 
eventual reutilização (03:19 a 04:18). Não tomou conhecimento do destino das peças (05:00 
a 05:11), mas era responsabilidade da empresa do depoente retirar os blocos de meio-fio e 
dar a destinação adequada ao "entulho", não era da Prefeitura (07:00 a 07:10). Após a 
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retirada, conforme serviço licitado, as peças de meio-fio eram de responsabilidade do 
licitante e não mais da Prefeitura (08:28 a 08:40). Do que se recordou, sobraram cerca de 
50 peças intactas e o preço médio é de R$ 25,00 o metro (09:30 a 10:09). Afirmou que 
poderia ter levado consigo as peças, mas o tamanho e peso inviabilizava o transporte até 
Concórdia (10:48 a 10:56).

No interrogatório, os acusados confirmaram a ocorrência dos 
fatos.

Cristiano Mateus Zandonai argumentou que o contrato com a 
empresa Dalagnol previa a destinação das peças de meio-fio que seriam retiradas para 
nova pavimentação da rua, mas o responsável pela empresa separou as peças não 
danificadas e deixou no local. Depois, ele, Dalagnol, autorizou o interrogado a dar 
destinação aos rejeitos, o que fez na forma da denúncia. Negou a conotação política da 
doação e que o serviço foi prestado por pessoas de grupo político opositor. Somente um 
caminhão basculante levou os objetos até as residências, que ficavam no centro da cidade. 
Era Secretário de Urbanismo na época. Referiu que o material não pertencia à Prefeitura. 
Afirmou que Armando, corréu, era Diretor da Urbanização, seu subordinado, e somente 
seguiu suas ordens, não tendo papel de decisão sobre os fatos (01:17 a 04:45).

Armando Luis Kusmirczuck confirmou a existência dos fatos. 
Foi orientado por Cristiano a acompanhar a retirada do "entulho" que sobrou de obra viária 
no centro da cidade e para que levasse a determinados lugares, dentre eles a casa de 
Cristiano. Foram três viagens de cerca de 30 minutos cada, descarregadas "caçamba" de 
terra e resto de meio-fio. Somente o caminhão foi até as propriedades particulares, a 
retroescavadeira carregou o caminhão no centro. Cristiano era Secretário de Urbanismo e 
seu chefe imediato. Disse que o serviço de transporte custava, na época, cerca de R$ 18,00 
a hora (00:57 a 03:20). 

Não há dúvida a respeito da autoria dos fatos ocorridos. 
Ambos os acusados concorreram à apropriação e ao desvio do material.

Embora o acusado Cristiano tente eximir Armando de 
responsabilidade, este era funcionário público à época dos fatos, no cargo em comissão de 
Diretor de Urbanismo, e autorizou o uso de maquinário público para carregar e transportar 
os objetos até os locais indicados por Cristiano. A coautoria é evidente e a responsabilidade 
também.

A Administração Pública, onde se incluem os agentes públicos, 
deve orientar suas ações com base nos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, conforme preceitua o art. 37, caput, da Constituição 
Federal.  

Ficou comprovado que Cristiano, este em benefício próprio e 
alheio, e Armando, em benefício alheio, apropriaram-se e desviaram bens públicos que 
poderiam ser utilizados pela Administração em obras públicas de pavimentação ou que, 
sem possibilidade de aproveitamento, deveriam ser doados/leiloados mediante 
procedimento próprio. E isso somente ocorreu em razão dos cargos que ocupavam naquela 
época, diga-se, de comissão (Secretário municipal e Diretor).
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Não houve autorização do poder público à doação ou 
inutilização dos objetos. Não há no procedimento licitatório que levou à retirada do meio-fio 
existente na avenida Tancredo Neves, ou no contrato firmado com a empresa, cláusula que 
defina a destinação dos blocos de meio-fio que sobraram. Eram, portanto, bens públicos.

Os bens em si, ao contrário do que querem fazer crer, não se 
tratavam de lixo ou entulho, tanto que serviram para benfeitorias na residência do acusado 
Cristiano e da testemunha Paulo Guilherme Gebauer. Itamar Dalagnol afirmou em seu 
depoimento que cerca de 50 blocos foram retirados “inteiros” e que poderiam ser 
reaproveitados, cujo preço médio seria de R$ 25,00 o metro. Além disso, houve serviço 
público disponibilizado indevidamente, ou seja, uso de máquinas da Prefeitura por 
servidores da Prefeitura e em horário de expediente.

Não há prova de que os bens entrariam no patrimônio da 
empresa contratada após a execução do serviço e, consequentemente, de que estaria na 
esfera de disponibilidade do representante a destinação. Saliente-se que somente previsão 
em contrato serviria de prova desta circunstância, porque o material empregado em obra 
pertence, em regra, ao Município, cujos cidadãos pagaram pela aquisição e regular 
destinação. 

Na apuração de relevância da conduta improba, não é possível 
levar em conta apenas o valor patrimonial envolvido, mas também o relevo social e as 
circunstâncias dos fatos. A LIA não prevê apenas situação em que o agente enriquece 
ilicitamente, mas quando há lesão ao erário e quando sua conduta está em desacordo com 
os princípios norteadores da administração pública. 

Trata-se de cidade de interior em que a conduta dos 
funcionários públicos assume grande relevo perante a sociedade, razão pela qual, ainda 
que os bens tenham valor de mercado não tão relevante, devem zelar pela correta atuação 
da Administração e destinação adequada de todo e qualquer bem relacionado ao poder 
público, independentemente do valor. 

Além disso, devem observar a legalidade no tocante à 
prestação de serviços públicos, particularmente transporte sem custo por servidores em 
horário de expediente, em benefício próprio, inclusive. Nestes moldes, a análise vai além da 
repercussão patrimonial e atinge a moral (probidade).

O dolo é patente na conduta do acusados, que tinham plena 
ciência das atividades que praticaram. Os requeridos tinham plena ciência que os bens 
pertenciam à Administração Pública e que os serviços foram realizados com o maquinário 
público, em horário de expediente, para benefício de terceiros e próprio. Houve inequívoco 
favorecimento de determinados munícipes sem o devido procedimento licitatório, à margem 
da lei.

Essa conduta fere os princípios da impessoalidade, legalidade, 
supremacia do interesse público sobre o privado e da moralidade.

Entrementes, para caracterização do ato de improbidade 
administrativa a conduta dos requeridos deve se amoldar à alguma das hipóteses dos arts. 
9, 10 e 11 da LIA. 
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No caso em comento, os atos praticados pelo requerido 
Cristiano são aqueles tipificados nos incs. IV e XI do art. 9º da LIA, que tratam dos atos de 
improbidade que importam em enriquecimento ilícito, e, para ambos os requeridos, as 
condutas apuradas amoldam-se aos incs. I, II, III, do art. 10, onde se elencam os atos que 
causam prejuízo ao erário, e no caput do art. 11 da LIA, que dispõe daqueles que atentam 
contra os princípios da administração pública.

Nesse contexto, independente da aplicação de sanção na 
seara penal, é possível impor aos requeridos às sanções do art. 12 da Lei de Improbidade 
Administrativa. 

O par. único do art. 12 da LIA preceitua que "Na fixação das 
penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente". Em razão disso, é necessária a individualização 
das sanções a serem aplicadas aos requeridos.

Quanto a Cristiano Mateus Zandonai:

a) ressarcimento integral do dano, cujo valor será apurado em 
liquidação de sentença, porquanto não é possível precisar neste momento, ainda que 
comprovada sua existência. O valor seguirá os seguintes parâmetros: valor de mercado dos 
blocos de concreto utilizados, o custo de sua colocação, que inclui o transporte do local 
onde estavam depositados e a mão-de-obra, conforme custos locais de serviços;

b) proibição de contratar com o Poder Público ou 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 10 anos. 

Quanto a Armando Luis Kuzmirczuck:

a) ressarcimento integral do dano, cujo valor será apurado em 
liquidação de sentença, porquanto não é possível precisar neste momento, ainda que 
comprovada sua existência. O valor seguirá os seguintes parâmetros: valor de mercado dos 
blocos de concreto utilizados, o custo de sua colocação, que inclui o transporte do local 
onde estavam depositados e a mão-de-obra, conforme custos locais de serviços;

b) proibição de contratar com o Poder Público ou 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 5 anos. 

Ante o exposto, afasto as preliminares e, com fundamento no 
art. 269, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público 
para CONDENAR:

a) ao réu Cristiano Mateus Zandonai: 

a.1) ressarcimento integral do dano, com apuração do quantum 
em liquidação de sentença, conforme fundamentação;
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a.2)  proibição de contratar com o Poder Público ou 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 10 anos. 

b) ao réu Armando Luis Kuzmirczuck:

b.1) ressarcimento integral do dano, com apuração do quantum 
em liquidação de sentença, conforme fundamentação;

b.2) proibição de contratar com o Poder Público ou 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 5anos. 

Nos termos do art. 18 da LIA, o valor apurado em liquidação de 
sentença será revertido em favor do Município de Itá e a condenação dos réus é solidária.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, pro 
rata.

Sem custas e honorários advocatícios (STJ, REsp n. 
1038024/SP, Min. Herman Benjamin, em 15/9/2009).

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

Dispensado reexame necessário (STJ, REsp 1220667/MG, 
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 
20/10/2014; e TJSC, Reexame Necessário n. 2013.070216-6, de Chapecó, rel. Des. Jorge 
Luiz de Borba, j. 17-03-2015; Reexame Necessário n. 2014.089869-7, de Imbituba, rel. Des. 
Cesar Abreu, j. 17-03-2015).

Itá (SC), 22 de abril de 2015.

Thays Backes Arruda Reitz
Juíza de Direito


