
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BELO 
HORIZONTE 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA DE          

FAZENDA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE BELO         

HORIZONTE/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Civil Pública. 

Improbidade Administrativa. 

Aditivo contratual ilegal. 

Alteração de preço. 

Jogo de Planilha. 

Superfaturamento. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,        

por intermédio de sua 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA          

DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, no uso de suas legais atribuições, vem,           

perante Vossa Excelência, legitimado e com fundamento nos artigos 127 e 129, III da              

Constituição Federal, art. 1º, IV da Lei n.º 7.437/85, Lei Complementar Estadual n.º 34/94,              

Lei 8.429/92, Código de Processo Civil, bem como no anexo inquérito civil público             

0024.13.002.565-7, propor a presente  
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA por ato de improbidade administrativa  

 

em face de: 

JOSÉ ÉLCIO SANTOS MONTEZE, brasileiro, casado, ex-Diretor       

Geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas           

Gerais, com endereço na Rua Ouro Preto, n.º 1.410, apto 901, Bairro            

Santo Agostinho, CEP 30.170-048, na cidade de Belo Horizonte, Minas          

Gerais; 

 

MILTON TEIXEIRA CARNEIRO, identidade    

MG-6.076.643(SSP/MG), CPF 133.679.516-68, brasileiro, casado,     

Engenheiro, residente na Rua Marechal Hermes, n.º 777/201, Bairro         

Gutierrez, CEP 30.441-110, nesta cidade, 

 

ERKAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,        

CNPJ nº 17.177.015/0001-22, com sede no endereço da Avenida         

Bernardo Monteiro, nº 432, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG;         

CEP 30.150-281, podendo ser representada por seu sócio-administrador,        

ALEXANDRE KALIL, identidade M-1.268.076, CPF 298.531.096-20,      

brasileiro, casado, Empresário, que poderá ser citado no mesmo endereço; 

 

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 

I – DOS FATOS 
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Os requeridos JOSÉ ÉLCIO SANTOS MONTEZE e MILTON        

TEIXEIRA CARNEIRO, em fevereiro de 2006, no exercício de cargos de Diretor-Geral e             

Diretor de Operações do DER/MG, respectivamente, praticaram atos de improbidade          

administrativa causadores de lesão ao erário, consistente na celebração de termos aditivos            

irregulares que favoreceram a empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA., inclusive para          

execução de obras a preços superfaturados. 

 

Segundo apurado em inquérito civil público , que instrui a presente ação, o            1

DER/MG (autarquia estadual) celebrou contrato (PJU-22-095/01) com a empresa ERKAL          

ENGENHARIA LTDA., em 25 de setembro de 2001, para execução, em regime de             

empreitada, de trabalhos de manutenção e conservação rodoviária . 2

 

Em fevereiro de 2006, quando JOSÉ ÉLCIO SANTOS MONTEZE era          

o Diretor-Geral e MILTON TEIXEIRA CARNEIRO, Diretor de Operações do          

DER/MG, foram celebrados termos aditivos (PJU-02 e PJU-02) ao contrato, para retificar            3

o mês de referência dos preços propostos e, ainda, para acrescer R$ 938.879,88 ao valor               

originariamente contratado. 

 

O contrato celebrado entre DER/MG e ERKAL ENGENHARIA        

LTDA., em 25 de setembro de 2001, foi fruto da Concorrência Pública regida pelo Edital               

109/01, realizada em 17 de agosto de 2001 e que previa, originariamente, em sua cláusula               

IV, o valor de R$ 3.911.999,51 a preços iniciais de abril de 2000. 
 

1 0024.13.002.565-7. 
2 Fls. 195/206. 
3 Fls. 207/208 e 209/210. 
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As empresas que se dispuseram a concorrer no certame, portanto, tinham           

a informação e a expectativa a respeito do preço e mês inicial de referência. 

 

Entretanto, em 2006, já sob a gestão dos requeridos JOSÉ ÉLCIO           

SANTOS MONTEZE e MILTON TEIXEIRA CARNEIRO, o DER/MG celebrou         

aditivos com a empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA. para acrescer cerca de um            

milhão de reais no preço e, especialmente, para alterar o mês de referência, passando a               

considerar o mês de abril de 2001. 
 

Importante salientar que o contrato original celebrado em 2001, entre          

DER/MG e a empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA. possuía prazo de 730 (setecentos            

e trinta) dias consecutivos a partir da emissão da ordem de serviço. Em 10 de setembro de                 

2002, o instrumento sofreu o primeiro aditivo contratual (PJU-01). 

 

Se considerada a data do primeiro termo aditivo (10/09/2002), bem como           

o prazo de validade previsto no contrato, o instrumento seria encerrado, na melhor das              

hipóteses, em setembro de 2004. 

 

Os requeridos JOSÉ ÉLCIO SANTOS MONTEZE e MILTON        

TEIXEIRA CARNEIRO, entretanto, não se preocuparam com tal formalidade, eis que           

promoveram reajuste contratual e alteraram o mês de referência de preço em fevereiro de              

2006, data em, que o contrato, supostamente, já deveria estar encerrado. 

 

Percebe-se que a alteração de preço promovido, especialmente aquela que          

considerou o mês de abril de 2001 como referência, promoveu substancial acréscimo ao             

valor original do contrato, cerca de cinco anos após sua celebração.  
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A mudança autorizada por JOSÉ ÉLCIO SANTOS MONTEZE e         

MILTON TEIXEIRA CARNEIRO favoreceu diretamente a empresa ERKAL        

ENGENHARIA LTDA. e, por outro lado, subtraiu tal possibilidade de outras empresas,            

que poderiam oferecer preço mais vantajoso caso tal alteração fosse promovida à época do              

processo licitatório (agosto de 2001). 

 

Em razão das alterações, o valor global do contrato         

passou a ser de R$ 4.850.879,39. Considerando o reajuste efetuado, o           

valor total pago, na verdade, foi de R$ 7.692.445,25, ou seja, 99,997%            

do preço original. 

 

As medições e pagamentos foram submetidas, durante o inquérito, ao          

exame técnico-pericial , que constatou:  4

a) Reajuste de 99,997% do preço original do contrato, perfazendo o          

valor pago de R$ 7.692.445,25 até abril de 2006; 

b) Ausência de notas fiscais entre os documentos apresentados pelo         

DER/MG;  

c) Preços praticados pela empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA.       

foram considerados 5,31% acima do valor de mercado, perfazendo         

o montante pago a maior de R$ 143.246,46. 

 

Em outra análise técnica, realizada pela Diretoria de Engenharia e Perícia e            

Materiais Especiais do Tribunal de Contas do Estado , concluiu-se que: 5

4 Laudo técnico às fls. 278/289. 
5 Fls. 309/317. 
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a) O reajuste promovido pelos requeridos JOSÉ ÉLCIO SANTOS        

MONTEZE e MILTON TEIXEIRA CARNEIRO, mediante a       

celebração de dois termos aditivos em fevereiro de 2006, acresceu ao           

contrato o valor de R$ 2.841.727,80, correspondente a 58,58%         

sobre o preço original já com o acréscimo máximo de 25%; 

b) Comparando com a tabela de preços do DER/MG, utilizada como          

referência para a Concorrência Pública regida pelo Edital 109/01, o          

reajuste médio foi de 62,88%;  

c) As alterações foram irregulares e podem caracterizar o que na          

área de engenharia é denominado jogo de planilha,        

excluindo os serviços de menor relevância e aumentando de         

forma significativa aqueles de maior relevância financeira. 

 

MILTON TEIXEIRA CARNEIRO, ouvido perante o Ministério Público        

durante a investigação , esclareceu que promoveu os cálculos de reajustamento em razão de             6

se tratar de “erro de digitação” (sic) do contrato original, relativo ao mês de referência do                

preço. 

 

A empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA., às fls. 305, esclareceu que é           

“corriqueira” a prática de reajustes em contratos e que “não se recorda de nenhum dado               

específico que tenha ensejado o respectivo reajuste.” 

 

Conclui-se, assim, que os requeridos, no exercício de cargos de          

Diretor-Geral e Diretor de Operações do DER/MG, praticaram atos de improbidade           

6 Fls. 270/271. 
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administrativa, dando causa a dano ao erário, mediante pagamento a maior efetuado em             

benefício de empresa contratada para execução de serviços públicos 
 
É este, portanto, o objeto da demanda. 

 

II – DIREITO  

ADITIVO CONTRATUAL ILEGAL 

REAJUSTE DE PREÇO ACIMA DO LIMITE LEGAL 

NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

 

O ato praticado pelos requeridos aumentou o valor original do contrato           

em 58,58% a 62,88%, perfazendo o montante de R$ 2.841.727,80. 

 

Os §§ 1º e 2º, do artigo 65, da Lei 8.666/93, limitam os acréscimos              

contratuais, em obras e serviços, a até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 

 

Na hipótese dos autos, verifica-se que o primeiro aditivo contratual, já           

havia acrescido 24% ao valor original, de forma que o outro aditivo pactuado pelos              

requeridos, em fevereiro de 2006, onerou mais 58,58% a 62,88% ao preço final. 

 

Ao final, o contrato original teve reajuste de 99,997%,         

caracterizando expressa violação da norma. 
 

Segundo a doutrina : 7

7 CAMMAROSANO, Márcio. Aditamentos qualitativos e quantitativos dos contratos administrativos e os limites             
legais. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, nº. 18, 2012. Disponível em:. 
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“No regime da Lei nº 8.666/93, os contratos, precedidos ou não de licitação — e a                

licitação é a regra — comportam alterações, sempre nos termos do seu art. 65.”. 

 

Caio Tácito, em matéria publicada no Boletim de Licitações e Contratos,           

03/97, pp. 115 a 121, da Editora NDJ, esclarece que:  

 

“Quando apenas se altere a quantidade da obrigação, está o contratado obrigado a             

aceitar o acréscimo que, a importar em modificação do valor contratual, não poderá             

ultrapassar, conforme o caso, a 25% ou a 50% do valor inicial atualizado do contrato.               

A estes limites não poderá exceder a determinação administrativa (§§1º e 2º do citado              

art. 65)”. 

 

Percebe-se, portanto, que os requeridos utilizaram de subterfúgio para         

reajustar o preço contratual em mais de 25%, favorecendo diretamente a empresa            

contratada. 

Convém destacar que a nova referência de preço adotada por ato de JOSÉ             

ÉLCIO SANTOS MONTEZE e MILTON TEIXEIRA CARNEIRO alterou        

substancialmente o valor do contrato, sem reabertura da fase de propostas.  

 

Ora, o Edital 109/01, que regulou a Concorrência Pública, ofereceu às           

empresas interessadas o mês de abril de 2000 como referência de valor. A mudança,              

durante o contrato, trouxe inegável favorecimento à contratada, que obteve reajuste direto,            

entre 58,58% a 62,88% a mais em relação ao preço final. 
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Isto posto, não há dúvida quanto à desobediência ao princípio da           

vantagem mais vantajosa, positivado no art. 3º da Lei 8.666/93. 

 

O "jogo de planilha" é conceituado com precisão por Campiteli (2006, p.            

37/38): 

O “jogo de planilha”, também conhecido por “jogo de preços”, é um artifício             

utilizado por licitantes que a partir de projetos básicos deficitários e/ou por            

informações privilegiadas, conseguem saber antecipadamente quais os serviços que         

terão o quantitativo aumentado, diminuído ou suprimido ao longo da execução da            

obra a ser licitada e manipulam os custos unitários de suas propostas, atribuindo             

custos unitários elevados para os itens que terão o seu quantitativo aumentado e             

custos unitários diminutos nos serviços cujo quantitativo será diminuído ou          

suprimido. Com isso, vencem a licitação por conseguirem um valor global abaixo            

dos concorrentes, graças aos custos unitários diminutos que não serão executados.           

Assim, após as alterações contratuais já previstas pelo vencedor do certame no            

momento da elaboração da proposta, o valor global do objeto contratual passa a             

encarecer em relação ao seu valor de mercado, podendo tornar-se a proposta mais           

desvantajosa para a Administração entre as demais da licitação. 

Em outras palavras, o “jogo de planilha” ocorre quando uma proposta           

orçamentária contém itens com valores acima e abaixo do preço de mercado            

simultaneamente, que no somatório da planilha se compensam, totalizando um         

valor global abaixo do valor de mercado, atendendo momentaneamente ao interesse           

público. Porém, essa proposta pode se tornar onerosa para o contratante caso            

ocorram modificações contratuais de quantitativo que aumentem os itens         
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supervalorizados e diminuam os itens subvalorizados, fazendo com que os itens           

com sobrepreço prevaleçam em relação à totalidade da proposta, desequilibrando as           

suas condições originais, fazendo com que o valor global da obra contratada passe             

a ficar com valor global acima do de mercado concorrencial, perdendo-se a            

vantagem ofertada originalmente. 

 

O Tribunal de Contas da União listou algumas providências a serem           

adotadas pela Administração Pública, de modo a garantir a legalidade do termo aditivo,             

quais sejam: 

a) exigir que o projeto básico, com os elementos descritivos a ele pertinentes, seja             

tecnicamente adequado e atualizado, no momento da realização da licitação de           

obras públicas, conforme prescrevem os arts. 6º, inciso IX, e 7º, ambos da Lei              

8.666/93, evitando-se alterações contratuais que o desnaturem ou que sejam          

motivadas por erros grosseiros, omissões, insuficiências ou obsolescência do projeto          

básico, o qual deve permitir a correta aferição dos quantitativos          

de serviços necessários à execução integral da obra? 

b) ainda que a licitação seja para contratação de obra no regime de empreitada por               

preço global, o edital deverá expressamente adotar critério de aceitabilidade de          

preços unitário e global, como determina o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93? 

c) havendo necessidade de celebração de aditivos contratuais, certificar-se de que a          

alteração contratual não se destina a suprimir a vantagem econômica inicialmente           
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obtida pela Administração (‘jogo de planilha’), devendo a revisão ser coerente com           

o projeto básico? 

d) na eventualidade de ter sido celebrado termo aditivo que evidencie a prática do              

‘jogo de planilha’, deverá ser exigida a restauração do desconto percentual ofertado         

inicialmente pela licitante vencedora, a fim de manter as condições efetivas da            

proposta e preservar a vantagem do contrato e, se for o caso, anulado o termo               

aditivo modificador das condições originais? 

e) afastada essa hipótese, sendo a alteração tecnicamente justificável, por         

corresponder a um avanço qualitativo ou quantitativo genuíno em relação ao           

projeto da obra (art. 65, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei 8.666/93), e efetuada               

exclusivamente para atender ao interesse público e não para propiciar ganhos          

indevidos, tudo amplamente comprovado,  se o termo aditivo vier a reduzir          

ou suprimir o desconto originalmente concedido sobre o orçamento         

base , essa circunstância acarretará a presunção de possível desequilíbrio        

econômico-financeiro do contrato, a ser completa e cabalmente confirmada ou          

refutada pela Administração, oferecendo-se ampla oportunidade de manifestação        

da empresa contratada? 

f) na celebração de aditivos contratuais nos quais são acrescidos os  quantitativos         

de serviços já previstos , os preços unitários devem limitar-se, no máximo, pelo          

valor de mercado. Caso o valor do contrato seja inferior ao de mercado, prevalece o               

da avença, consoante prescreve o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93? e 

g) na celebração de aditivos contratuais nos quais são acrescidos novos itens de            

serviços, não previstos no contrato original, os  preços unitários devem ser         

deduzidos dos preços dos itens congêneres previstos no contrato         
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original e das condições licitadas , não se admitindo que, nas suas           

composições de preço, constem custos elementares de insumos diferentes dos          

atribuídos aos mesmos insumos em composições preexistentes nem taxas de          

consumo ou de produtividade em visível desacordo com as especificadas em           

composições semelhantes, atentando-se para o fato de que o preço de mercado            

sempre deverá servir de limitante superior. (Acórdão/Plenário nº 1.755/2004,         

grifo nosso.). 

 

De acordo com a doutrina  8

“Na distribuição de recursos ao longo do cronograma da obra origina-se em            

orçamentos que apresentam preços unitários superiores aos de mercado nos serviços a            

serem executados inicialmente, compensados por reduções significativas nos preços dos          

serviços a executar no final do contrato, de forma a manter o valor global do contrato                

dentro dos valores de mercado.”.  

E ainda : 9

“Geralmente as obras públicas precisam de aditivos contratuais que alteram o ponto            

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É necessário que o gestor público tenha            

condições de mensurar a alteração para evitar irregularidades. Existem também          

8 BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. ORIENTAÇÃO         
TÉCNICA 005/2012: APURAÇÃO DO SOBREPREÇO E SUPERFATURAMENTO EM OBRAS         
PÚBLICAS. Disponível em: <    
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf>. 
9 CECCATO, MARCO AURÉLIO. Cartéis em licitações: estudo tipológico das práticas colusivas entre            
licitantes e mecanismos extrajudiciais de combate. Advocacia da Concorrência e regulação econômica. VII            
prêmio SEAE 2012. Monografia premiada. Disponível em: <        
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/viii-premio-seae-de-monografias-edicao-2013/mono
grafias-2012/livro-2012. 
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propostas chamadas de fictícias ou de cobertura (forma mais comum de conluio, por             

conferirem um caráter aparente de competitividade ao certame licitatório) e as rotativas           

ou rodízio (quando as empresas cartelizadas combinam o vencedor da licitação) .”.  

Não há dúvida, portanto, que o procedimento adotado pelos requeridos          

extrapolou o limite legal de reajuste, com o propósito de estabelecer benefício para a              

empresa contratada. 

 

− b) DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92), ao tratar da          

hipótese de improbidade causadora de lesão ao erário, considera que: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário            

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa , que enseje perda patrimonial, desvio,            

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas           

no art. 1º desta lei, e notadamente: 

 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço                

superior ao de mercado; ” 
 
No caso dos autos, a lesão ao erário ocorreu em razão da alteração             

contratual, com aplicação de reajustes indevidos, para favorecer a empresa contratada. 

 

 
AVENIDA RAJA GABAGLIA, 615, 1º ANDAR, CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE - CEP 30.380-103 

TELEFONE (031) 3250-5036  E-MAIL: patromniobh@mp.mg.gov.br 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BELO 
HORIZONTE 

Os requerido agiram de forma consciente e voluntária, restando         

configurada a conduta dolosa.  

JOSÉ ÉLCIO SANTOS MONTEZE era o Diretor-Geral do órgão         

contratante e MILTON TEIXEIRA CARNEIRO, Diretor de Operações, sendo que          

ambos assinaram e autorizaram os termos aditivos e os reajustes contratuais. 

 

A empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA. responde, de igual modo,         

pelo ato de improbidade, eis que foi a beneficiária direta, com recebimento de serviços e               

pagamentos extraordinários e extrapoladores do limite legal e contratual. 
 
Releva destacar importante precedente: 
 
“ EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -        

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -       

SÓCIOS DE EMPRESA PARTICIPANTE DE LICITAÇÃO      

FRAUDADA - PARTICULAR, BENEFICÍÁRIO DO ATO      

ÍMPROBO - PREVISÃO EXPRESSA NA LEI N. 8.429/92 -         

REJEIÇÃO. 

1. A Lei de Improbidade Administrativa é expressa quanto à          

possibilidade de responsabilização de particulares pelos atos nela        

elencados, afigurando-se patente a legitimidade passiva ad causam dos         

sócios da empresa jurídica participante de licitação fraudada,        

potencialmente beneficiados pelo ato ímprobo. 

2. Preliminar rejeitada. 
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MÉRITO - COMPRA DE MATERIAIS PELO SAAE DO MUNICÍPIO         

DE BOM SUCESSO - FRAUDE EM LICITAÇÃO - PROCEDIMENTO         

SIMULADO - INDEVIDA INGERÊNCIA DO PREFEITO - OBJETO        

ADJUDICADO A PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO CERTAME        

- SUPERFATURAMENTO - LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS -        

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E      

DE SEUS SÓCIOS - CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTS. 9º, XI E           

10, VIII DA LEI N. 8.429/92 - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 

1. Em regra, as contratações com o poder público devem ser precedidas de procedimento             

licitatório, permitindo, assim, a igualdade de competição entre os particulares e a            

seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

2. Licitação pela modalidade carta-convite maculada com graves irregularidades,         

tais como o envio de convites a empresas que não atuavam no ramo, havendo fortes               

indícios de que sejam fantasmas; o inverossímil trâmite em um único dia de quase              

todo o procedimento; a ausência de motivação do ato que considerou duas            

candidatas desclassificadas; e a adjudicação do objeto a pessoa jurídica que não foi             

convidada. 

3. Ilegalidades que corroboram a simulação de processo licitatório para a aquisição            

de materiais hidráulicos pelo SAAE de Bom Sucesso, conduzido pelo então           

Prefeito e por servidor do Município, que interferiram diretamente na comissão de            

licitação da autarquia municipal, com intuito de apa rentar disputa entre os            

candidatos, não obstante, desde o início, ser sabido que a vencedora seria a empresa              

Brasil Vitória Construção e Incorporações LTDA, beneficiada, ainda, com um          

contrato de valor superior ao de mercado, acarretando enriquecimento ilícito de seus            

sócios. 
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4. Comprovação de superfaturamento do valor dos materiais hidráulicos fornecidos          

ao SAAE de Bom Sucesso, no montante de R$17.310,51. 

5. Conduta tipificada no inciso VIII do art. 10 da Lei de Improbidade             

Administrativa. 

6. Demonstração de lesão concreta ao erário. Inexigibilidade do dolo específico de            

auferir benefício ilícito para que reste caracterizada a improbidade, bastando a           

vontade intencional de realização da conduta tipificada no inciso VIII do art. 10             

da Lei n. 8.429/82. 

7. Enriquecimento ilícito da empresa vencedora e de seus sócios caracterizado (art.            

9º, XI, do mesmo diploma legal). 

8. Recursos não providos. 

(TJMG- Apelação Cível 1.0080.05.000642-0/001, Relator(a): Des.(a) Áurea       

Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2014, publicação da          

súmula em 31/07/2014) ”. 

 

 
 

Destaca-se, finalmente, que, em relação ao ato de improbidade         

administrativa que causa prejuízo ao erário, é possível a responsabilidade em razão de             

conduta dolosa ou culposa. 

 

III – VALOR DO DANO 

  

O ato administrativo celebrado pelos requeridos JOSÉ ÉLCIO SANTOS         

MONTEZE e MILTON TEIXEIRA CARNEIRO causou acréscimo indevido ao contrato          

e benefício à empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA. no valor de R$ 2.841.727,80 (dois             
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milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta               

centavos). 

 

Além disso, a perícia constatou que os reços praticados pela empresa           

ERKAL ENGENHARIA LTDA. foram considerados 5,31% acima do valor de          

mercado, perfazendo o montante pago a maior de R$ 143.246,46 (cento e quarenta e              

três mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos). 

 

Por corolário, resta evidente um dano ao erário no valor mínimo de R$             

2.984.974,26 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e             

quatro reais e vinte e seis centavos). 

 

 

 
IV - DO PEDIDO: 

 

Finalmente, ante a exposição feita, o Ministério Público requer: 

 

1 – seja concedida tutela provisória de urgência inaudita altera pars ,           

em caráter antecipado, para determinar o bloqueio de bens, com fundamento no artigo             

16, da Lei 8.429/92, dos requeridos (incluindo a empresa e sócio), no valor mínimo de R$                

2.984.974,26 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e             

quatro reais e vinte e seis centavos), mediante a indisponibilidade de movimentação de             

valores depositados em conta bancária e aplicações financeiras, imóveis, veículos, ações e            

outros bens; 

 
AVENIDA RAJA GABAGLIA, 615, 1º ANDAR, CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE - CEP 30.380-103 

TELEFONE (031) 3250-5036  E-MAIL: patromniobh@mp.mg.gov.br 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BELO 
HORIZONTE 

1.1 – para tanto, pede-se seja o bloqueio viabilizado mediante utilização           

imediata do sistema BACENJUS, de modo a tornar indisponível a movimentação de            

valores depositados em conta bancária e aplicações financeiras, bem como: 

a) a expedição de ofício para a Corregedoria-Geral de Justiça, a fim de             

comunicar a todos os cartórios de registro de imóveis a indisponibilidade de bens existentes              

em nome dos demandados, incluindo-se a empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA. e           

respectivo sócio; 

b) expedição de ofício ao DETRAN/MG para tornar indisponíveis         

veículos existentes em nome dos demandados, incluindo-se a empresa ERKAL          

ENGENHARIA LTDA. e respectivo sócio; 

c) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais            

(JUCEMG), para impedir alterações contratuais e societárias em empresas nas quais os            

demandados, incluindo-se a empresa ERKAL ENGENHARIA LTDA. e respectivo sócio,          

tenham participação; 

d) expedição de ofício à Bolsa de Valores de São Paulo, comunicando a             

indisponibilidade de ações existentes em nome dos demandados, incluindo-se a empresa           

ERKAL ENGENHARIA LTDA. e respectivo sócio; 

 

2 – Seja julgado PROCEDENTE o pedido para: 

 

2.1 – condenar os requeridos pela prática de atos de improbidade           

administrativa, caracterizadores de dano ao erário (artigo 10, caput e inciso V, da Lei              

8.429/92), nas sanções previstas no artigo 12, inciso II, da mesma norma, de forma              

cumulativa, incluindo a condenação solidária ao ressarcimento integral do dano corrigido           

monetariamente desde a época do fato, com juros não inferiores a 1% ao ano,              
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impondo-lhes a obrigação de reposição de tais valores aos cofres do Estado, mantendo,             

após a sentença, indisponíveis os bens, títulos e direitos para garantir o efetivo             

pagamento; perda dos bens acrescidos ao patrimônio pelo sobrepreço verificado;          

suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, proibição de contratar com o Poder               

Público e 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               

três anos; 

 

3 – Sejam os réus notificados para manifestação por escrito, nos termos            

do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92; 

4 – Seja, após, recebida a presente ação, determinando-se a citação dos            

réus para, querendo, oferecer defesa; 

5 – Seja intimado Estado de Minas Gerais, através de seu           

Advogado-Geral, para integrar a lide, na qualidade de litisconsorte ativo; 

6 – Seja intimado o DER/MG para tomar ciência da presente lide e             

prestar informações a respeito do contrato objeto da presente ação; 

7 - a dispensa no pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,            

desde logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85; 

8 – sejam as intimações feitas eletronicamente, via Sistema de Registro           

Único (SRU), da Procuradoria-Geral de Justiça e destinadas à 17ª Promotoria Especializada            

na Defesa do Patrimônio Público; 

9 - a condenação solidária dos réus ao ônus da sucumbência; 

10 - a produção de todos os meios de prova em Direito admitidos,             

notadamente a testemunhal, documental, pericial e depoimento pessoal dos requeridos. 
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Pede-se que os requeridos tenham amplo acesso à prova produzida          

na fase de investigação, para que possa, se quiser, examiná-la e, se for o caso,               

impugná-la, de forma a permitir o livre exercício do contraditório e ampla defesa,             

ainda que de forma diferida.  

 

Dá-se à causa o valor de R$ 2.984.974,26 (dois milhões, novecentos e            

oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 

 

Pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2016.  

 
 

Eduardo Nepomuceno de Sousa João Medeiros Silva Neto    
Promotor de Justiça Promotor de Justiça 

 
 
 

    Júlio César Luciano Raquel Pacheco Ribeiro de Souza 

Promotor de Justiça      Promotora de Justiça  
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