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RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

INQUÉRITO DA GUARDA MUNICIPAL 

 

 

Comissão Especial de Inquérito criada pelo requerimento nº 

3086/2010 e constituída pela Portaria nº 140/2010, com o fim 

de apurar os atos relativos à instituição da Guarda Municipal de 

Londrina, oriunda da Denúncia apresentada por Joel Garcia 

 

PRESIDENTE/RELATOR DESIGNADO: Vereador Jairo Tamura 

MEMBRO/VOTO VENCIDO: Vereadora Lenir de Assis 

MEMBRO: Vereador Tito Valle 

 

 

DENÚNCIA 

 

 

Recebida em 13.10.2010 (Protocolo nº 2562). 

 

 

Autoria: Joel Garcia. 

 

 

Representados: Prefeito Municipal Homero Barbosa Neto: Vice-Prefeito José 

Joaquim Martins Ribeiro; Secretário Municipal de Defesa Social Benjamin Zanlorenci 

Júnior; e o Secretário Municipal de Gestão Pública Marco Antonio Cito. 
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Fato atribuído: Supostas irregularidades e indícios de ilegalidade que estariam 

ocorrendo na Secretaria Municipal de Defesa Social e de Gestão Pública por 

ocasião da criação e curso de formação da Guarda Municipal. 

 

Documentos anexados (cópias): Comprovante de inscrição e de situação 

cadastral da empresa Delmondes & Dias Ltda.; resultado da licitação (pregão 

presencial 61/2010); contratos 7 e 91/2010-SMGP; Aditivo nº 1 ao contrato nº 91; 

jornal oficial do Município – edições 1257 de 5/4/2010 (Edital nº 40 – regulamento do 

curso e grade curricular), 1299 (extrato do contrato nº 91), 1304 de 10/6/2010 

(extrato do Aditivo nº 1 ao contrato nº 7) 1317 de 30/6/2010 (Edital nº 104/2010-

DGP/SMGP) e  1325 de 17/7/2010 (Decreto 671/2010 – nomeação dos servidores) e 

reportagens. 

 

Ocorrências:  

1) Cópias da denúncia foram entregues à Procuradoria Jurídica da Casa e à Mesa 

Executiva, em 13/10/2010;  

2) A Procuradoria Jurídica emitiu parecer opinando pelo encaminhamento de cópia 

da representação ao Chefe do Executivo para defesa preliminar, em 15/10/2010;  

3)  Cópia do parecer da Procuradoria foi entregue à Mesa Executiva, em 18/10/2010;  

4) A Mesa Executiva, por unanimidade de seus membros, acatando o parecer da 

Procuradoria Jurídica, determina o envio de cópia do processo ao Chefe do 

Executivo para apresentação da defesa, no prazo de sete dias úteis, em 19/10/2010; 

5)  A Cópia do processo foi entregue ao Prefeito em 20/10/2010. 

6)  O Prefeito protocolou sua defesa em 28/10/2010. 

 

 

REUNIÕES, DECISÕES E PROVIDÊNCIAS 

 

 A Comissão Especial de Inquérito, em 26 de 

novembro de 2010, realizou a primeira reunião, com os Vereadores membros da 

Comissão e a presença de servidores da Assessoria Jurídica, Técnica e 

Departamento Legislativo da Casa, para esclarecimentos a respeito dos trabalhos a 

serem realizados pela CEI e de seus prazos. Foi esclarecido que, conforme consta 

da denúncia de Joel Garcia a Comissão deveria apurar os seguintes fatos relativos à 

instituição da Guarda Municipal: 1 – do curso de formação da Guarda Municipal de 
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Londrina (treinamento de tiro com pistola/66horas; fornecimento de material 

didático); 2 – dos tíquetes refeição da Guarda Municipal de Londrina; 3 – nomeação 

dos servidores da Guarda Municipal de Londrina; e 4 – urgência da criação da 

Guarda Municipal de Londrina (realização do concurso com dispensa de 

licitação/divergência nas datas de homologação, nomeação, posse e exercício/ 

posse dos servidores sem estatuto e antinomia no art. 19 da Lei 10.774/2009). A 

Comissão decidiu que, antes da convocação de qualquer pessoa para depoimento, 

deveria verificar quais os documentos necessários para a apuração dos fatos e, 

nesse sentido, solicitou aos assessores jurídicos, ao contador e os integrantes da 

CEI que verificassem os documentos complementares a serem requisitados ao  

Executivo e, na próxima reunião, seriam decididos os procedimentos a serem 

adotados. O Presidente anexou ao processo o Jornal Oficial nº 1422/2010, 

encaminhado pelo Vereador Marcelo Belinati, no qual consta a publicação do 

Decreto 1172/2010, que exonera o Secretário de Defesa Social – Benjamin 

Zanlorenci Junior e o Assessor Executivo – Marcos Aurelio Motta, para que seja 

esclarecido se a demissão ocorreu por força das medidas sugeridas no Relatório de 

Auditoria da PML ou foi a pedido dos exonerados.  

 

 Em 6 de dezembro de 2010, a Comissão realizou a segunda 

reunião e deliberou pela elaboração de ofícios ao Prefeito Homero Barbosa Neto, 

solicitando os seguintes documentos relativos ao Curso de Formação da Guarda 

Municipal: - Termo de Cooperação Técnica com o Estado do Paraná e aditivos, 

devidamente formalizados e com as respectivas publicações (capa a capa); 2- 

Processo administrativo de licitação, sob modalidade Pregão Presencial, para a 

contratação de empresa para realização do Curso de Formação da Guarda 

Municipal; 3- Lista de presença dos guardas no referido curso, especificando a aula 

ministrada, o ministrante e a carga horária; 4- Relação de instrutores, de monitores, 

de coordenadores e de supervisores contratados para este fim, especificando a 

carga horária contratada e cumprida, as respectivas atribuições e a quem couber 

efetuar seus pagamentos; e os contratos assinados; 5- Exemplares dos materiais 

didáticos fornecidos e das provas e/ou avaliações aplicadas; 6- Relação nominal dos 

que participarem do curso, constando suas notas, nomes e dos guardas que 

concluíram o curso; 7- Comprovante do processo de pagamento(s) efetuado(s) à 

empresa contratada; e 8- Requisição da compra de uniformes e outros materiais 
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fornecidos aos guardas e comprovação da entrega destes. Ainda, sobre os 

documentos relativos ao fornecimento do vale-refeição aos integrantes da Guarda 

Municipal: 1- Contrato no SMGP 0007/2010 firmado com a Empresa Ticket Serviços 

S/A e de todos os documentos que deram origem e do próprio aditivo contratual 

firmado para atender aos plantonistas da Guarda Municipal (capa a capa); 2- 

Relação dos plantonistas da Guarda Municipal desde o início da prestação desse 

serviço; 3- Relação discriminada dos guardas que receberam vale-refeição, bem 

como de comprovante desse recebimento; e 4- Notas fiscais relativas ao 

fornecimento desse benefício. Ainda, cópia de todos os atos relativos à nomeação 

dos guardas municipais, da Folha de Pagamento destes, escala e horário de 

trabalho. A comissão solicitou, também, a cópia dos documentos do Relatório de 

Auditoria no 40/2010-CGM: 1- Atestado de capacidade técnica de cada instrutor do 

Curso de Formação da Guarda Municipal para ministrar a respectiva disciplina; 2- 

Extrato do valor retido do pagamento da empresa contratada a título de caução e 

quais as providências determinadas para o atendimento à recomendação contida no 

referido relatório; finalmente, informações sobre os responsáveis pela elaboração 

dos certificados fornecidos aos participantes, e a razão destes não possuírem 

conteúdo nos termos estabelecidos no contrato; e as razões e os responsáveis pela 

não realização das aulas de tiro previstas no contrato. O Presidente Jairo Tamura 

pediu à Controladoria a cópia do procedimento administrativo no 551740/2009 do 

Tribunal de Contas. Ainda, despachou ao Jurídico da Casa o Pedido de Informações 

no 246/2009, de autoria do vereador Marcelo Belinati, para análise e solicitou 

esclarecimentos sobre o item 3.25 do Relatório da Auditoria, página 750 e sobre o 

Plano de Trabalho e respectivos instrutores.  

 

   Em 13 de dezembro de 2010 foi realizada a terceira reunião da 

CEI. A Comissão decidiu pela convocação: do Ex-Secretário Municipal de Defesa 

Social – Benjamin Zanlorenci Junior; do Ex-Assessor Executivo e Chefe de Gabinete 

– Tenente Marcos Aurelio Motta e do Sr. Wagner Fernandes Lemes Trindade – 

Servidor Público que prestava serviços na Secretaria Municipal de Defesa Social. 

Neste dia foram encaminhados os Ofícios nºs 1167, 1168, 1169 e 1170-CEI/GM com 

o pedido determinado pela Comissão na reunião anterior. 
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  Em 14 de dezembro de 2010 o Prefeito do Município de 

Londrina – Homero Barbosa Neto, solicitou cópia integral do processo, que foi 

entregue em 15 de dezembro por meio do Of. nº 1218/2010. Neste dia o Vereador 

Joel Garcia fez a mesma solicitação sendo atendido no mesmo dia. Ainda nesta 

data, foram encaminhados os Ofícios nºs 1180, 1181 e 1182/2010-CEI-GM 

referentes às convocações. Os Srs. Benjamin Zanlorenci e Marcos Aurélio Motta 

protocolaram pedidos de cópia do processo, que foram aceitos e entregues em 15 

de dezembro de 2010. 

 

  Em 17 de dezembro de 2010 foi realizada a quarta reunião para 

realização de oitivas. O primeiro depoente, Sr. Benjamin Zanlorenci Júnior, 

acompanhado por seu representante legal Sr. Jefferson Augusto de Paula, durante a 

oitiva, entregou cópias: do Of. 181/2010-SMDS encaminhado ao Prefeito, que 

tratava da solicitação de contratação de instrutores; do Edital nº 104/2010-

DGP/SMGP assinado por Benjamin e Marco Cito, que tornou público a exclusão da 

disciplina do curso – “treinamento de tiro com pistola”; e relação das ações da 

Secretaria Municipal de Defesa Social, de junho de 2009 a 6 de maio de 2010. O 

segundo convocado do dia, Sr. Marcos Aurélio Motta acompanhado por sua 

representante legal Andressa Luciano Policeno, prestou depoimento. Não foi 

possível à Comissão ouvir o Sr. Wagner Fernandes Lemes Trindade, que estava na 

Casa, em razão do adiantado da hora. 

 

  Em 20 de dezembro de 2010 o Sr. Wagner Fernandes Lemes 

Trindade solicitou cópia do processo, tendo sido atendido em 11 de janeiro de 2011, 

em razão do período de recesso da CEI. Ainda no dia 20 de dezembro o Prefeito do 

Município de Londrina – Homero Barbosa Neto protocolou a entrega de documentos 

(2568 páginas) em resposta aos Ofícios nºs 1167, 1168, 1169 e 1170/2010 da CEI. 

 

  Em 2 de fevereiro de 2011 foi realizada a quinta reunião para 

análise da resposta do Prefeito aos ofícios citados. Após análise e a constatação de 

que não foram recebidos todos os documentos, a Comissão concluiu pelo envio de 

ofícios: ao Governador do Estado do Paraná – Carlos Alberto Richa, solicitando 

cópia na íntegra do Termo de Cooperação Técnica com o Estado do Paraná, aditivos 
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e Plano de Trabalho, relativos ao Curso de Formação da Guarda Municipal de 

Londrina, devidamente formalizados e com as respectivas publicações (capa a 

capa); ao Prefeito do Município de Londrina – Homero Barbosa Neto, solicitando o 

envio de cópia na íntegra de processos de inexigibilidade de licitação, relativos ao 

Curso de Formação da Guarda Municipal, que resultaram na contratação dos 

Senhores Braz Alves Dias, Antonio Carlos dos Reis Pereira, Rosa Maria de Oliveira, 

Valdir Roque de Lima, Adolfo Antonio de Lima e Almir Castro e Souza e também 

encaminhando cópia do ofício enviado ao Governador do Estado; ao Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Fernando Augusto Mello Guimarães, 

solicitando cópia do processo 551740/09, inclusive do parecer nº 11616/2010 

(contratação do IPROCADE); e à empresa Delmondes & Dias Ltda. sediada em 

Campo Grande – MS, solicitando lista de presença dos guardas no curso de 

formação, com a especificação das aulas ministradas, dos ministrantes e da carga 

horária, relação de instrutores, monitores, coordenadores e supervisores, com a 

especificação da carga horária cumprida, as atribuições e o comprovante de 

pagamento de cada um; atestado de capacidade técnica  de  cada  instrutor, os 

exemplares dos materiais didáticos fornecidos aos alunos e das provas e/ou 

avaliações aplicadas e cópia dos certificados emitidos pela empresa Delmondes, 

conforme previsto no inciso XIII da Cláusula oitava do contrato SMGP-0091, firmado 

com o Município de Londrina em vinte de um de maio do ano de dois mil e dez. A 

Comissão também decidiu pela convocação, para depoimento como testemunhas, 

de Wagner Fernandes Lemes Trindade, em razão de não ter sido ouvido na primeira 

convocação, de Maria Aparecida Marques Lima, Pregoeira responsável pelo 

processo administrativo de licitação relativo à contratação de empresa para realizar 

o curso de formação, do Capitão Marcos Ginotti Pires, que coordenava a 

contratação dos instrutores, Sargentos Rosa Maria de Oliveira e Valdir Roque de 

Lima, instrutores contratados.  

 

  Nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2011 foram encaminhados os 

ofícios nºs 33, 34, 36, 37 e 38 – convocações,  nº 39 ao Governador do Estado, nº 

41 ao Presidente do Tribunal de Contas do Paraná e nº 42 ao Sócio-Gerente da 

empresa Delmondes & Dias Ltda e no dia 7 de fevereiro encaminhado Of. nº 40 ao 

Prefeito, todos referentes à última reunião da CEI.  
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  No dia 7 de fevereiro de 2011 foi realizada a sexta reunião para 

oitivas do Sr. Wagner Fernandes Lemes Trindade e Maria Aparecida Marques Lima, 

que estiveram presentes acompanhados pelo Advogado Cesar Bessa e Alessandro 

Franco de Almeida, respectivamente. 

 

  No dia 9 de fevereiro de 2011 foi realizada a sétima reunião para 

oitiva do Capitão Marcos Ginotti Pires, da Sargento Rosa Maria de Oliveira e do 

Sargento Valdir Roque de Lima. Na oportunidade a Sargento Rosa entregou à 

Comissão cópia de correspondência encaminhada ao Sr. Marco Antonio Cito – 

Secretário Municipal de Gestão Pública - notificação referente ao contrato SMGP nº 

167/2010 (contrato não encerrado de prestação de serviços com a Sargento Rosa).  

 

  No dia 9 de fevereiro de 2011,  também foi realizada a oitava reunião. A 

Comissão decidiu pelo encaminhamento de ofícios: ao Prefeito, solicitando o 

endereço atualizado da empresa Delmondes & Dias Ltda. e informações a respeito 

de como está ocorrendo a supervisão dos servidores da Guarda Civil Municipal de 

Londrina. Solicitando ainda, providências, com a máxima urgência, em relação ao 

monitoramento e supervisão da Guarda, para se evitar prejuízos à segurança 

pública e aos integrantes da corporação; à Karilu Indústria e Comércio de 

Confecções, solicitando cópia das notas fiscais dos agasalhos ou uniformes 

fornecidos aos Guardas, durante o curso de treinamento e formação, realizado no 

período de 7 de abril a 30 de junho de 2010; e ao Secretário Municipal de Defesa 

Social – Joaquim Antônio de Melo, convocando os Guardas Civis Municipais Luiz 

Paulo Galli (3ª Turma do Curso de Formação e participante da Equipe de 

Inteligência), Francielle Ronden Sing (2ª Turma e participante da Equipe de 

Inteligência), Diego César Alves Vieira (1ª Turma), Daniel Antonio dos Santos Junior 

(escolhido aleatoriamente da lista da Guarda) e Lucas Telles (5ª Turma, que 

começou as aulas um mês depois dos demais) . 

   

  No dia 10 de fevereiro de 2011 foi devolvida, pelo correio, a 

correspondência enviada à empresa Delmondes. Os Ofícios de convocação, nºs 95 

e 96, foram elaborados e entregues no dia 10 de fevereiro.  

 

  No dia 11 de fevereiro de 2011 foi entregue ao Prefeito o Of. nº 97, 
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apenas com a solicitação do endereço da Delmondes. As demais providências foram 

solicitadas por meio do Of. nº 103, na mesma data. Ainda no dia 11 foi encaminhado 

o Of. nº 98 à Karilu Indústria e Comércio de Confecções. Neste dia o Vereador Joel 

Garcia protocolou o Ofício nº 17/2011-GAB, encaminhando à Comissão cópia do 

Pedido de Informações nº 70/2010 referente ao Processo de Licitação da Guarda 

Municipal, onde, segundo o Sr. Joel, constam irregularidades na resposta do Pedido 

de Informações. O documento foi anexado ao processo da CEI e cópias deste foram 

entregues aos membros da CEI, Controladoria e Procuradoria Jurídica. Também, o 

Presidente da Comissão – Vereador Jairo Tamura, recebeu e-mail da Sra. Eliane 

Delmondes (Líder Consultorias), encaminhando novo endereço da empresa 

Delmondes & Dias Ltda. A seguir o Ofício nº 42 foi reenviado para o novo endereço. 

 

  No dia 15 de fevereiro de 2011 foram protocoladas na Casa as 

respostas, da empresa Karilú Indústria e Comércio de Confecções ao Ofício nº 98, e 

do Secretário Municipal de Defesa Social – Joaquim Antônio de Melo, referente a 

convocação dos Guardas (Of. nºs 95 e 96) e comunicando que o Sr. Daniel Antonio 

dos Santos Junior não faz parte do quadro de servidores da Guarda. 

 

  No dia 16 de fevereiro de 2011 foi realizada a nona reunião para oitivas 

de Luiz Paulo Galli e Francielle Ronden Shing  – Guardas Civis Municipais, que 

estiveram presentes. A Comissão decidiu pela convocação de Rafael Sampaio Alves 

Nunes – Guarda Civil Municipal pertencente à 4ª Turma e atual Diretor da Guarda e 

do Soldado Raul Vinicius Alves Babugia – Ex-Guarda Civil Municipal. 

 

  No dia 18 de fevereiro de 2011 foi realizada a décima reunião para 

oitiva de Diego César Alves Vieira e Lucas Telles – Guardas Civis Municipais, que 

estiveram presentes. Neste dia foram entregues as convocações de Rafael Sampaio 

Alves Nunes e do Soldado Raul Vinicius Alves Babugia – Ex-Guarda Civil Municipal.  

 

  Em 21 de fevereiro e 2011 foi realizada a décima primeira reunião para 

oitivas de Rafael Sampaio Alves Nunes – Guarda Civil Municipal e do Soldado Raul 

Vinicius Alves Babugia – Ex-Guarda Civil Municipal, que estiveram presentes. 

 

  Em 24 de fevereiro de 2011 o Sargento Valdir Roque de Lima entregou 

à CEI, cópias de seus contratos como Auxiliar de Coordenação e Instrutor, 
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realizados com a empresa Delmondes & Dias Ltda (Líder Treinamento & Educação 

Profissional). 

 

  Em 10 de março o Prefeito do Município – Homero Barbosa Neto 

encaminhou resposta ao Of. nº 97, comunicando que a empresa Delmondes & Dias 

Ltda não tem inscrição no Cadastro de Contribuintes – CMC e não consta do 

cadastro de Prestadores de Serviços. 

 

  Em 11 de março de 2011 foi protocolado na Casa o Of. nº 265/2011-

CEE/CC do Chefe da Casa Civil – Durval Amaral em resposta ao Of. nº 39/2010 da 

CEI, encaminhando cópia do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a SESP e 

a Prefeitura do Município de Londrina – Secretaria Municipal de Defesa Social. 

 

  Em 14 de março de 2011 foi realizada a décima segunda reunião para 

discussão de encaminhamentos. A Comissão decidiu pela oitiva do Sr. Cleiton 

Severino Dias – Sócio-Gerente da empresa Delmondes & Dias Ltda e que, em 

contato telefônico, seja solicitada a apresentação da resposta ao Ofício nº 42 

recebido pela empresa em 16 de fevereiro. Deliberou também pela oitiva do Sr. 

Marco Antonio Cito – Secretário Municipal de Gestão Pública e pelo 

encaminhamento de ofício à empresa JBS S/A, solicitando, no prazo máximo de 

cinco dias úteis, informação oficial quanto à validade e a veracidade do Atestado de 

Capacidade Técnica (com cópia anexada), emitido pela empresa, por ocasião da 

licitação constante na página 511 do processo da CEI, e que confirme se o Sr. Luiz 

Fernando Alécio, que firmou o referido Atestado, pertence ao quadro de pessoal da 

empresa. 

 

  Em 15 de março de 2011, em contato telefônico o Sr. Cleiton Severino 

Dias confirmou sua vinda para a oitiva e sua intenção de entregar a resposta ao Of. 

nº 42 da CEI. Encaminhada a convocação pelo Of. nº 246. Neste dia também foi 

entregue o Of. nº 247 – convocação do Sr. Marco Antonio Cito e encaminhado pelo 

correio o Of. nº 249 à Sra. Lucimara Pereira - Gerente Administrativa da JBS. 

  

  Em 17 de março de 2011 foi protocolado na Casa o Of. nº 20/2011-

GAB, de autoria do Vereador Joel Garcia, encaminhando matérias que foram 

deixadas em seu gabinete, referentes à Guarda Municipal (relatório do serviço de 
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inteligência, e-mails e ações da Secretaria Municipal de Defesa Social). 

  

   Em 24 de março de 2011 foi realizada a décima terceira reunião 

para oitiva do Sr. Cleiton Severino Dias – Sócio-Gerente da empresa Delmondes & 

Dias Ltda. O Sr. Cleiton entregou à Comissão cópia do Of. nº 72/2011-DGLC/CGC 

da Secretaria Municipal de Gestão Pública – resposta à Notificação Extrajudicial da 

Empresa Delmondes & Dias Ltda, listagem das matérias aplicadas no treinamento 

da Guarda Municipal de Londrina e notificação extrajudicial. No mesmo dia no 

período da tarde o Sr. Cleiton protocolou a entrega de cópias de outros documentos 

sob sua guarda: relação de professores; oito contratos de prestação de serviços; 

notificação extrajudicial; procuração “ad judicia” da Delmondes para os advogados 

Benedito de Paula e Jefferson Augusto de Paula; Ofício nº 72/2011-DGLC/CGC 

(resposta à Notificação Extrajudicial da Empresa Delmondes & Dias Ltda); 

correspondência da Delmondes para o Diretor de Licitações e Contratos da 

Prefeitura do Município de Londrina - em resposta ao Of. nº 1689/2010-DGLC/CGC 

(ofício da Coordenadoria de Gestão de Contratos que foi encaminhado à 

Delmondes), cópia do Edital nº 57/2010-DGP/SMGP; relação das matérias aplicadas 

no treinamento da Guarda, comprovante de e-mail enviado ao Sr. Mario Lucas 

França de Oliveira (Gestor de Contratos). No mesmo dia em contato telefônico com 

a Sra. Lucimara Pereira da JBS foi confirmado o recebimento do Of. nº 249/2011-

CEI/GM e também que o Sr. Luiz Fernando Alécio é funcionário da empresa.  

 

 Em 25 de março de 2011 foi realizada a décima quarta reunião para 

oitiva de Marco Antonio Cito – Secretário Municipal de Gestão Pública. O depoente 

entregou cópia de e-mails (duas páginas) referentes a convites para ministrar aula 

no Curso de Formação da Guarda Municipal. 

 

 Em 28 de março de 2011 foi encaminhado por e-mail o Of. nº 319 para 

a Corretora de Imóveis - Simone Leal solicitando nome do locatário, período de 

vigência do contrato de locação e data da rescisão do contrato do imóvel situado na 

Av. Mato Grosso nº 36 na cidade de Campo Grande MS, antiga sede da empresa 

Delmondes. A Sra. Simone respondeu ao ofício no mesmo dia por e-mail. 
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 Em 28 de março de 2011 foi entregue a convocação do Sr. Benjamin 

Zanlorenci Júnior (Of. nº 318). No mesmo dia o Sr. Benjamin protocolou 

requerimento solicitando cópia do depoimento do Sr. Marco Antonio Cito (áudio e 

vídeo). O Pedido foi negado pela Comissão. 

 

 Em 1º de abril de 2011 foi realizada a décima quinta reunião para a 

segunda oitiva do Sr. Benjamin Zanlorenci Júnior – Ex-Secretário Municipal de 

Defesa Social. O Presidente recebeu do depoente cópia de e-mails com informações 

a respeito dos serviços da Secretaria Municipal de Defesa Social à época da 

formação da Guarda, cronologia do processo administrativo – de 12 de março de 

2010 a 22 de novembro de 2010 -, relatório do Serviço de Inteligência datado de 17 

de agosto de 2010 e dados referentes ao relatório nº 40/2010 da Controladoria Geral 

do Município.  

 

 Em 5 de abril de 2011 o Sr. Benjamin Zanlorenci Júnior entregou à 

Comissão cópias: da CI nº 896/2009-PGM/GSP do Procurador Geral do Município 

de Londrina – Sérgio Veríssimo de Oliveira Filho para a Secretaria Municipal de 

Gestão Pública, do Jornal de Atos do Município de Curitiba – Autos nº 129.256/2004, 

do Jornal Oficial do Município de Londrina – edição 1499 – de 1º de março de 2011 – 

onde consta extrato do aditivo de contrato da CENTRONIC Segurança e Vigilância 

Ltda, extrato do fornecedor (12 páginas) e contrato de  prestação de serviços da 

CENTRONIC.  

 

 Em 8 de abril de 2011 foram feitas duas ligações telefônicas para a JBS 

para solicitar resposta por escrito ao Of. nº 249. Como as ligações não surtiram 

efeito, em 19 de abril foi elaborado o Of. nº 448 solicitando informações ao Sr. Adeir 

Barros – Departamento de Recursos Humanos da JBS, que foi digitalizado e 

enviado por e-mail no mesmo dia e no dia seguinte por sedex. Em 26 de abril o Sr. 

Adeir enviou sua resposta por e-mail. 

 

 Em 29 de abril foi realizada a décima sexta reunião para discussão da 

minuta do relatório final apresentado pela Vereadora Lenir de Assis – Relatora. 
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 Em 3 de maio foi realizada a décima sétima reunião para discussão do 

relatório final apresentado pela Vereadora Lenir de Assis - Relatora. Por não 

concordarem com o teor do relatório apresentado os Vereadores Jairo Tamura e Tito 

Valle decidiram pela elaboração de novo relatório. Neste dia foi aprovado pelo 

Plenário a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão por 

mais 30 dias. 

 

 Em 10 de maio o Sr. Benjamin Zanlorenci Junior protocolou documento 

solicitando que fosse anexado ao processo nota de esclarecimento e cópia de outras 

matérias, tendo em vista matéria publicada no Jornal de Londrina. 

 

CONSIDERAÇÕES 

  

 Eis um breve resumo dos fatos que permeiam este relatório: 

 

 Com base na Representação efetuada pelo Vereador Joel Garcia em 

13/10/2010 (Protocolo nº 2562), referente às irregularidades ocorridas durante o 

processo de implantação da Guarda Municipal no Município de Londrina, tendo sido 

aprovada a instauração da Comissão Especial de Inquérito – CEI pela Câmara 

Municipal de Londrina para apuração dos fatos narrados na representação feita pelo 

referido Vereador, sendo que durante a vigência da referida Comissão foram 

solicitados e analisados diversos documentos, além da realização de diversas 

oitivas. 

 Assim, o presente relatório se restringe a descrever os fatos apurados durante 

sua vigência, bem como os respectivos fundamentos legais, em restrita análise à 

representação de autoria do Vereador Joel Garcia, que se divide nos seguintes 

tópicos: 

  

1- DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA  MUNICIPAL DE LONDRINA; 

2- TREINAMENTO DE TIRO COM PISTOLA; 

3- FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO; 

4- DOS TÍQUETES REFEIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LONDRINA; 
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5- DA NOMEAÇÃO; 

6- DA URGÊNCIA NA CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL: 

  

 a) Realização do Concurso com dispensa de licitação; 

 b) Divergência nas datas de Homologação, Nomeação, Posse e Exercício; 

 c) Posse dos servidores sem Estatuto e Antinomia no artigo 19 da Lei 

10.779/2009. 

 

 

 

 

 1- DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LONDRINA; 

 

 Neste tópico, a representação feita pelo Vereador Joel Garcia, traz as 

seguintes informações: 

 

 

“ A empresa DELMONDES & DIAS LTDA – ME, foi aberta em 

15/04/2009, venceu a LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, PG-

0061/2010 PAL/SMGP-0154/2010, e contratada pelo 

MUNICÍPIO DE LONDRINA (CONTRATO SMGP-0091/2010), 

cujo valor total foi de R$303.000,00 (trezentos e três mil reais), 

para prestação de serviço de Curso de Formação Profissional 

da Guarda Municipal de Londrina. Este contrato, inclusive foi 

aditivado (ADITIVO 01 AO CONTRATO SMGP- 0091/2010), 

para alterar o horário e da carga horária do curso. 

Todavia, apesar da existência do CONTRATO SMGP 

0091/2010, a empresa DELMONES & DIAS LTDA. - ME não se 

fez presente durante o Curso de Formação da Guarda Municipal 

de Londrina, ninguém se apresentou como 

representante/funcionário da empresa, nem acompanhou ou 

coordenador as atividades. Aliás, como foi amplamente 

divulgado pela mídia, quem sempre pareceu conduzir o curso foi 

a Polícia Militar do Paraná. Tanto é verdade que: 

1) O próprio site da Prefeitura de Londrina divulgou: 
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“O curso de formação terá início nesta quarta-feira, (7), às 7 

horas, com término previsto para 18 horas, com uma carga 

horária de 700 horas e duração de três meses, finalizando na 

última semana de julho. Os 250 alunos serão divididos em 

quatro turmas de aproximadamente 60 pessoas, que serão 

coordenadas pelo capitão da polícia militar, Marcos Ginotti Pires. 

Dentre as 40 disciplinas a serem ministradas, estão aulas de 

legislação, trânsito, ambiente escolar, armamento, munição e 

tiro. De acordo com o secretário municipal de Defesa Social, 

Benjamin Zanlorenci, o corpo docente já está definido. “Os 

professores serão policiais militares, civis e federais, além de 

algumas pessoas do Ministério Público”, “declarou”. 

 

   Verifica-se, pois, que a Representação cinge-se a duas 

situações específicas relacionadas ao Curso de Formação da Guarda Municipal: 1) a 

contratação da empresa DELMONDES & DIAS LTDA – ME para prestação de 

serviço de Curso de Formação Profissional da Guarda Municipal de Londrina; 2) o 

fato do Curso de Formação da Guarda Municipal de Londrina já ter se iniciado em 

07/04/2010, com instrutores da Polícia Militar do Paraná, em data anterior à 

contratação da empresa acima mencionada. 

  

   1.1- Primeiramente, no que se refere ao tópico 2, o fato do curso 

de formação ter-se iniciado em 07/04/2010 (conforme informações prestadas pelo 

Município publicamente, inclusive com a presença do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito na aula inaugural, realizada em 12/04/2010 e fartamente documentado nos 

autos), quando a empresa contratada para tanto tão somente o foi em 25/05/2010, 

constata-se que o inicio do treinamento foi realizado por policiais militares e 

voluntários que tinham conhecimento técnico em segurança publica. 

    

   Neste sentido, vejamos o que diz a Constituição Federal prevê o 

seguinte em seu artigo 37, caput, e inciso XXI: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e , 

também, ao seguinte: (....) 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

 

 

 

   A Constituição do Estado do Paraná/CE, em igual sentido, 

prevê o seguinte em seu artigo 27, caput, e inciso XX: 

 

Art.27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade 

e,  também, ao seguinte: (...) 

 

XX - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação  que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual 

permitirá somente as exigências de qualificação técnico-

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações; 

 

   A Lei Orgânica do Município de Londrina/LOM, por sua vez, 

repete idênticos preceitos: 



16 

 

 

“Art.57. A administração pública direta e indireta dos Poderes do 

Município obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:”  

 

III- Ressalvados os casos especificados na legislação 

pertinente, as obras, os serviços, as compras e as alienações 

serão contratados mediante processo de licitação que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;” 

 

  

   Tais preceitos constitucionais e legais (vide LOM) foram norte 

para o estabelecimento na Lei Geral de Licitações (Lei Federal nº 8.666, de 

21/06/1993, que assim estabelece em seus artigos 1º e 2º; 

 

“Art.1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive 

de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

dos Municípios. 

 

 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
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alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 

hipóteses previstas nesta Lei. 

 

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato 

todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 

vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.” 

 

   Verifica-se, sem qualquer dúvida, que a iniciação do treinamento 

dos guardas municipais deu-se em 07/04/2010, realizado por policiais militares e 

outros, haja vista que conforme foi constatado no conjunto dos depoimentos, várias 

atividades antecederam a licitação/contratação da empresa Delmondes. Nesse 

período já havia sido iniciado o entendimento entre o Município e o Governo do 

Estado, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que culminou com o 

Termo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes. Neste sentido, não houve 

prejuízo ao Município de Londrina e tampouco prejuízo à formação dos guardas 

municipais, que mesmo antes da contratação da empresa, já vinham recebendo 

orientações. 

   Constatou-se pelo depoimento de várias testemunhas, inclusive 

policiais que prestaram serviços, e guardas municipais, que a prestação de serviço 

foi realizada de forma adequada e sem remuneração no período. 

 

                                 Desse modo, concluí-se que não houve prejuízo para o erário 

público e tampouco má fé ou dolo . 

  

   Com referência ao processo licitatório, ouvimos os técnicos do 

Município responsáveis pela  área, e constatamos respeito à legislação aplicável (Lei 

n. 8.666/93) não havendo irregularidades para contratação da empresa. A empresa 

que havia vencido o certame na data de 07/05/2010, classificada em primeiro lugar, 

IPROCADE – Instituto de Promoção de Capacitação e Desenvolvimento e em 

segundo lugar foi a Delmondes &Cia Ltda – ME,  sendo no entanto desclassificada, 

por não ter o Atestado de Capacidade Técnica apresentado, informações essenciais 
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para o cumprimento das exigências da licitação, concluindo assim pela inabilitação 

do certame. 

 

 

Inabilitados os licitantes que não comprovem ter experiência, 

instalações, recursos humanos e materiais indispensáveis para 

a execução do objeto pretendido; e deve ser rigorosa ao 

estabelecer os requisitos da proposta, no que diz respeito às 

especificações da obra ou serviço a ser realizado, de modo a ter 

elementos para desclassificar as propostas que não sejam 

tecnicamente adequadas”. 

  

   Diante do exposto até o momento a escolha pela modalidade 

“pregão”, notadamente um modo mais célere de licitação, que exige publicação do 

aviso do edital com antecedência mínima de 8 (oito) dias da entrega da propostas, e 

mais simplificado, exigindo menores formalidades, enquanto que a modalidade que 

seria a mais adequada como já demonstrado, exige 30 (trinta) dias de antecedência. 

Porém a Administração Municipal optou dentro do previsto na legislação pela 

modalidade que lhe convinha para o momento.  

   Com relação à alegação de a empresa ter sido aberta em 

15/04/2009, por si só não ensejaria nenhum prejuízo à Administração Municipal. 

Todavia, entendemos que a responsável pela realização da diligência, senhora Maria 

Aparecida Marques Lima, servidora capacitada tecnicamente para acompanhar as 

licitações realizadas na Secretaria de Gestão, que na ocasião da realização do 

Pregão, verificou diante das condições técnicas e toda a documentação exigida para 

o certame, validando o atestado de capacidade técnica apresentado. Em seu 

depoimento o Ex-Secretário Municipal de Defesa Social, Benjamin Zanlorenci Júnior, 

levantou uma série de dúvidas quanto à capacidade técnica para ministrar o curso 

de treinamento da guarda municipal, através da CI nº 149/2010-SMDS, datado de 13 

de maio de 2010 (f.523/525). 

 

   Ocorre que durante a realização dos procedimentos foi 

encaminhado à empresa notificação, por meio de AR (Aviso de Recebimento) para 

que o representante da empresa DELMONDES & DIAS LTDA.-ME comparecesse à 

CEI para prestar esclarecimentos, todavia o AR (Aviso de Recebimento) voltou, já 



19 

 

que o destinatário não foi encontrado. Posteriormente, o Presidente desta CEI foi 

procurado pelo representante da empresa DELMONDES & DIAS LTDA.-ME, senhor 

Cleiton Severino Dias, que informou o novo endereço. 

 

   Devido à dúvida surgida com este fato, a Relatora Vereadora 

Lenir de Assis, juntamente com o Presidente, Vereador Jairo Tamura, em diligência, 

no dia 28 de março de 2011, se deslocaram até a Capital do Estado do Mato Grosso 

do Sul, cidade de Campo Grande, para realização de uma visita in loco na atual 

sede da empresa, bem como no primeiro endereço que fora fornecido por ela na 

ocasião do Pregão e constataram que o atual endereço apresentado – Rua 

Passiflora, nº303, Campo Grande/MS, trata-se de uma residência sem nenhuma 

identificação, em um bairro estritamente residencial. 

   O endereço anterior contido no processo de licitação localizado 

na Rua Mato Grosso, nº 36, em Campo Grande/MS, estava vazio, com uma placa de 

aluga-se, e quando os retro mencionados vereadores procuraram pela imobiliária, a 

sua proprietária informou que Cleiton Severino Dias permaneceu no imóvel até o 

mês de fevereiro de 2010, tendo documentado esta informação, via e-mail, nos 

seguintes termos: 

 

“(...) No dia 02 de abril de 2009, o então locatário Fábio da Silva 

Guimarães, enviou e-mail a esta corretora de imóveis, 

solicitando que fosse feita a substituição do locatário, do imóvel 

de que se fala, para a pessoa da Sra. Eliana Delmondes Silva 

ou seu esposo Cleiton. (sic) Após este e-mail e a entrega dos 

documentos exigidos, fora confeccionado novo contrato de 

locação, agora em nome do Sr. Cleiton Severino Dias, sendo 

que referido contrato, retroagiu a data inicial do contrato com o 

Sr. Fábio, em decorrência da data base do contrato, ou seja, 

06/12/2008 até 05/06/2011. O Sr. Cleiton permaneceu no imóvel 

até fevereiro/2010 e distrato do contrato de locação deu-se em 

01 de março de 2010 (...). 

 

   Ora, diante do que fora narrado pela senhora Simone, 

proprietária da imobiliária que locou o imóvel ao Senhor Cleiton Severino Dias, é 

evidente que , quando a empresa participou do Pregão, já não estava mais sediada 
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na Rua Mato Grosso, nº 36. 

 

   Com referência à alegação de que a empresa não se fez 

presente durante a celebração do contrato, a constatação é pacífica, já que 

praticamente todos os depoentes, com exceção do proprietário da empresa, Sr. 

Cleiton Severino Dias, disseram nunca ter visto ninguém da empresa na sede da 

Guarda Municipal; alguns inclusive, disseram nem saber da existência da empresa, 

já que o curso era ministrado quase que em sua totalidade por policiais militares, 

não sendo possível fazer nenhum tipo de distinção entre um curso e outro. 

 

   No que tange à alegação referente ao Aditivo realizado para 

viabilizar a flexibilização dos horários, fica evidente que este serviria apenas para 

possibilitar que os alunos que ingressaram posteriormente no curso de formação, 

mais ou menos um mês depois dos demais, e que pertenceram ao suposto 5º 

Pelotão, pudessem acompanhar a carga horária que já havia sido ministrada aos 

alunos que ingressaram no curso desde o início, ou seja, em 7 de abril de 2010. 

   Com referência a este ponto, faz-se necessária uma análise 

mais minuciosa sobre o curso de formação, pelos fundamentos que seguem: 

 

PROCEDIMENTO DATA Nº CONVOCADOS 

Data de realização do Concurso 06/12/2009  

Edital Convocatório 039/2010 - SGPP/SM 30/03/2010 250 

Edital Convocatório 043/2010 - DGPP/SM 07/04/2010 2 

Edital Convocatório 044/2010 - DGPP/SM 07/04/2010 1 

Edital Convocatório 045/2010 - DGPP/SM 09/04/2010 4 

Edital Convocatório 057/2010 – DGP/SM 29/04/2010  

Edital Convocatório 071/2010 – DGP/SM 21/05/2010 43 

Início das aulas 07/04/2010  

Aula Inaugural (presença Prefeito) 12/04/2010  

Data da 1 Publicação do Edital referente ao 

Pregão para contratação da empresa 

22/04/2010  
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               ____________________________________________________ 

Além das matérias jornalísticas acostadas a Representação do vereador Joel 

Garcia, a constatação também é feita pelas listas de presença. 

 

 

Data da Ata da Sessão de Lance 07/05/10  

Assinatura do Contrato com a empresa Delmondes 

Dias LTDA./ME 

25/05/10  

Data para início das aulas pela empresa 

Delmondes & Dias LTDA./ME 

26/05/10  

Fim do Curso de Formação 30/06/10  

Data da nomeação dos Guardas Municipais 01/07/10  

Data da Posse dos Guardas Municipais 05/07/10  

 

   Os 250 (duzentos e cinquenta) alunos participantes dos 4 

(quatro) primeiros pelotões foram convocados por meio dos editais descritos abaixo, 

para que precedessem a realização da matrícula no Curso de Formação: 

 

Nº do Edital Data Nº de alunos convocados (total) 

039/2010-SGPP/SMGP 30/03/10 250 

043/2010-DGPP/SMGP 07/04/10 2 

044/2010-DGPP/SMGP 07/04/10 1 

045/2010-DGPP/SMGP 09/04/10 4 

 

 

   Merece destaque o fato de que todos os editais foram assinados 

pelos Secretários Sr. Marco Antônio Citto (Secretario Municipal de Gestão publica) e 

Sr. Benjamin Zanlorenci Júnior (Secretário Municipal de Defesa Social). 

 

    As aulas para os 1º, 2º, 3º e 4º Pelotões tiveram início em 

7/04/2010, (conforme consta nas listas de chamada entregues, bem como pelo que 

consta no site da Prefeitura Municipal de Londrina, postado em 4/04/2010, que diz o 
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que segue: 

 

“(...) O curso de formação terá início nesta quarta-feira, (7), ás 7 

horas, com término previsto para as 18 horas, com uma carga 

horária de 700 horas e duração de três meses, finalizando na 

última semana de julho. (...) serão coordenadas pelo capitão da 

polícia militar, Marcos Ginotti Pires (...) De acordo com o 

secretário municipal de Defesa Social Benjamin Zanlorenci, o 

corpo docente já está definido. “Os professores serão policiais 

militares, civis e federais, além de algumas pessoas do 

Ministério Público”. 

 

   Com referência ao 5º Pelotão, eis que os alunos foram 

convocados pelos seguintes editais: 

 

Nº do Edital Data Nº de alunos convocados 

057/2010- DGP/SMGP 29/04/10 5 

071/2010-DGP/SMGP 21/05/10 43 

 

 

   Todavia, em verificação às listas de chamada referentes ao 

chamado 5º Pelotão, entregues pelo Município a esta Comissão Especial de 

Inquérito – CEI, vislumbra-se que a primeira delas data do dia 13/05/2010 e que nele 

constam 46 (quarenta e seis) nomes, notadamente os mesmos constantes nos 

editais de chamamento nº 057/2010 – DGP/SMGP e 071/2010 – DGP/SMGP, que 

datam respectivamente dos dias, 30/04/2010 (errata em 3/05/2010) e dia 

21/05/2010. 

 

   Tais alegações, são confirmadas pelos seguintes depoimentos: 

 

- Rafael Sampaio Alves Nunes – eram quatro turmas e mais ou menos um mês 

depois, formou-se a quinta, que foi dissolvida 2 ou 3 semanas antes do término do 

curso; 
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- Lucas Telles – disse ter ingressado no curso de formação em 10/05/2010, mas foi 

chamado em 4/05/2010; 

 

- Francielle Ronden Sing- o 5º pelotão começou um mês depois dos outros e que 

nas últimas semanas ele foi diluído e os alunos foram inseridos nos outros quatro; 

 

- Luiz Paulo Galli – o 5º pelotão não tinha um comandante específico e começou 30 

ou 40 dias depois dos outros pelotões, falou também que no final do curso ela foi 

dissolvida entre as  quatros turmas; 

 

- A instrutora Sargento Rosa Maria de Oliveira disse que haviam quatro pelotões, e 

depois de um mês foi formado o quinto; (…) teve um momento em que o 5º Pelotão 

deixou de existir quando se igualou com os outros; 

 

- O instrutor Sargento Waldir Roque de Lima disse que era supervisor da Guarda 

Municipal junto com mais 3 sargentos, sendo que cada um era responsável por uma 

turma. Depois, foi chamado a ser instrutor do 5º Pelotão que teve início em 

10/05/2010, que encerrou suas atividades junto com as outras quatro turmas que 

iniciaram em 7/04/2010; 

   Diante de tais depoimentos e documentos colacionados restou 

provado que existia o 5° Pelotão, decorrente das desistências havidas e 

convocações de novos alunos (48), não restando dúvidas de que as aulas relativas 

ao curso de formação dos quatro primeiros pelotões tiveram inicio em 7 de abril de 

2010 e que as aulas do 5º Pelotão se iniciaram em 13 de maio de 2010, conforme 

consta nas listas de presença apresentadas. 

 

   Em análise concomitante entre o exposto acima e ao constante 

no Edital referente ao Pregão Presencial (Processo Administrativo nº PAL/SMGP – 

0154/2010 PREGÃO Nº PG/SMGP – 0061/2010), podemos concluir ainda: 

 

  1 – Que mesmo o edital convocatório possuindo data posterior a 13 de maio 

de 2010, os nomes dos alunos convocados pelos editais 057/2010 – DGP/SMGP e 

071/2010 – DGP/SMGP constam da lista de chamada, constando presença desde o 

dias 13 de maio de 2010, além da existência de uma publicação, na página 5 da 

edição nº 1287 do Jornal Oficial do Município de Londrina, datado de 18/05/2010, 
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que menciona o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº SMGP – 64/2010 PAL/ SMGP 

– 66/2010, referente a dispensa de licitação para contratação de um laboratório, 

acrescentando valores, e no item Execução, consta “5ª etapa do Processo Seletivo 

da Guarda Municipal de Londrina com a Convocação de 60 candidatos.” E a data de 

assinatura de 10 de maio de 2010, 3 (três) dias antes, já que as listas de presença, 

tem início no dias 13/05/2010; 

 

  2 – Todavia, a primeira publicação referente ao Pregão Presencial para 

contratação da empresa que ministraria o curso de formação da Guarda Municipal 

de Londrina, data de 22/04/2010, data posterior ao inicio das aulas referentes aos 4 

(quatro) primeiros pelotões; 

 

   Reforça-se aqui a conclusão de que os serviços que 

deveriam ser prestados pela empresa se iniciaram apenas em 26 de maio de 

2010, faltando exatos 36 (trinta e seis) dias para o fim do curso, já tendo sido 

ministrados desde o início 49 (quarenta e nove) dias de aula, ou seja, mais da 

metade da carga horária prevista para o curso já havia sido ministrado. 

  

   Assim, quando a empresa Delmondes & Dias LTDA.-ME 

ingressou em tese no curso de formação da Guarda Municipal, faltavam apenas 36 

(trinta e seis) dias para que o curso fosse finalizado. 

 

   É evidente que o tempo de formação foi exíguo, entretanto todos 

os depoimentos, tanto de alunos quanto de instrutores, foram uníssonos em admitir 

que houve esforços concentrados para que todas as disciplinas fossem realizadas, 

havendo relatos de que aulas foram ministradas até em períodos noturnos e em 

finais de semana. De forma especial ficou patente que houve um tratamento 

especial aos alunos do 5° pelotão, que tiveram horários mais intensificados, para 

que pudessem alcançar o nível das outras turmas.  

 

   Restou provado que o Senhor Marco Antônio Citto (Secretário 

Municipal de Gestão Pública) não só sabia da existência do suposto 5º Pelotão 

como também do início das aulas referente a ele, já que assinou o Edital 

convocatório e os alunos estavam tendo aulas desde o dia 13 de maio e recebendo 

a bolsa auxílio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 
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   A empresa não apresentou os contratos celebrados com os 

respectivos instrutores, mesmo após ter sido intimada pela CEI- Comissão Especial 

de Inquérito para tal e posteriormente ter sido solicitado pessoalmente, na ocasião 

do depoimento de seu proprietário, considerando, também, que os recibos não 

foram entregues a nenhum dos instrutores. 

 

                                ____________________________________ 

 Conforme matéria publicada e veiculada pelo site da Prefeitura Municipal de Londrina, e que 

encontra-se em anexo. 

   Entretanto cabe salientar que em depoimento, todos os 

instrutores ouvidos confirmaram que receberam os valores informados. 

     

   Foi juntada aos autos uma minuta de Convênio entre o Município 

de Londrina e o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, para que a Polícia Militar pudesse ministrar o curso. O ex-

Secretário Municipal de Defesa Social, Benjamin Zanlorenci Júnior, confirmou, 

inclusive por escrito, que os Policiais Militares tiveram grande participação em todo o 

processo de formação dos guardas municipais. A CEI reconhece que a presença da 

PM, através de seus qualificados quadros foi de fundamental importância para a 

reconhecida qualidade do treinamento. O fato do convenio só ter sido assinado em 

data posterior ao inicio do treinamento, não invalida ou macula de vício os 

procedimentos anteriormente realizados.  

   O próprio ex-Secretário de Defesa Social, senhor Benjamin 

Zanlorenci Júnior, disse em seu último depoimento, realizado em 1º/04/2011, que o 

corpo docente antes e depois da contratação da empresa eram os profissionais 

qualificados em suas áreas de atuação, sendo o curso para a formação de guardas 

municipais, obviamente que estes profissionais eram os melhores para ministrarem 

as matérias pertinentes, sendo impossível duvidar de suas capacidades técnicas. 

.  

    

   Diante do conjunto de informações e provas carreadas aos 

autos, pode-se fazer as seguintes considerações: 

 

1-  As matérias ministradas no curso seguiram currrículo pré 



26 

 

determinado pelo Ministério da Justiça, cumprindo-o totalmente 

exceto em relação ao curso prático de tiro. 

 

2- as folhas de presença apresentadas, que datam de 07 de 

abril de 2010 até 30 de junho de 2010, são exatamente iguais 

durante todo o período, sendo de responsabilidade da 

coordenação do curso. 

 

 

   A ordem de serviço, para que a empresa pudesse dar início a 

execução do contrato, conforme mencionado no relatório de Auditoria, realizado pela 

Controladoria do Município de Londrina, no ítem 3.21, foi emitida pelo servidor 

Wagner Fernandes Lemes Trindade. Verifica-se que ele não poderia ser a pessoa 

responsável como determina o decreto que normatiza esta ocorrência, Decreto 

Municipal nº 191, de 26 de fevereiro de 2010 

   Art. 31 À Coordenadoria de Gestão de Contratos, diretamente 

subordinada ao(à) Gerente Gestão de Contratos, Convênios, Parcerias e Atas de 

Registros de Preços, compete acompanhar e coordenar todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da gestão e fiscalização de contratos, originando-se com 

entrega do respectivo documento assinado e extrato publicado, até o seu 

arquivamento, após vencido o prazo de execução e/ou vigência; e ainda compete 

   l – emitir ordem de serviços e efetuar distribuição de copias dos 

contratos e anexos; 

 

A CEI reconhece que a participação da empresa Delmondes & Dias Ltda ME, 

ocorreu de forma concomitante ao convenio de parceria aperfeiçoado entre o 

Município e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. 

    

    O contrato firmado entre as partes estipulava sanções e 

penalidades pelo descumprimento do objeto contratual, inclusive mencionando os 

motivos para a rescisão. No entanto, mesmo com a falta no cumprimento de suas 

obrigações contratuais, não encontramos manifestação na aplicação de penalidades 

prevista no contrato, sendo assim desatendida o edital e a legislação, sendo 

responsabilidade inerente ao gestor do contrato. 

 



27 

 

   Requer-se a devolução de valores atualizados monetariamente 

em montante correspondente aos itens não cumpridos no contrato, ou seja, das 

aulas de tiro com pistola, fornecimento de material didático, emissão de certificados. 

  

   Diante disso, é evidente que ocorreram irregularidades, mas 

ainda que a empresa Delmondes não tenha cumprido todos os itens previstos 

no contrato, há que se considerar que os instrutores prestaram serviços, 

ministraram as aulas e transmitiram conhecimentos de forma satisfatória aos 

alunos da guarda municipal. 

 

 

2)TREINAMENTO DE TIRO COM PISTOLA (66 horas): 

 

   Quanto ao item 1- DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA 

MUNICIPAL DE LONDRINA,  a denúncia finaliza dizendo que muitas obrigações 

da contratada, previstas no contrato SMGP-0091/2010, não foram cumpridas, e 

inicia com as fundamentações inerentes ao treinamento de tiro com pistola, que em 

síntese: 

 

Não foi ministrada a Disciplina de Treinamento de Tiro com 

Pistola (66 horas). Esta disciplina, constante no item III.18 do 

Anexo I (Grade Curricular) do Regulamento do Curso de 

Formação da Guarda Municipal de Londrina foi excluída do 

referido regulamento, por meio do EDITAL Nº 104/2010-

DGP/SMGP, datado de 28/06/2010 e publicado no Jornal Oficial 

do Município, edição 1317, de 30/06/2010 (data que coincide 

com a data do Decreto 671, que nomeou os servidores ao cargo 

de Guardas Municipais de Londrina e o pagamento à contratada 

foi realizado em sua totalidade. 

 

   O Contrato nº SMGP- 0091/2010, em sua Cláusula Primeira, 

estabeleceu como objeto “a prestação de serviços de Curso de Formação 

Profissional da Guarda Municipal de Londrina, através da ministração de disciplinas 

/matérias diversas, com foco principal relacionado à Segurança Pública, com o 

fornecimento de todo o material didático e de apoio necessário à realização”, 
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constando do Anexo Único, item 1.1.13.3. ( Módulo 3: Estrutura e Conjuntura para a 

Prática da Cidadania = 236 horas), Tema 4 ( O Uso Legal e Progressivo da Força, da 

Arma de Fogo e Defesa Pessoal), letra “f” TREINAMENTO DE TIRO COM 

PISTOLA, 66 HORAS. 

   O Contrato SMGP- 0091/2010, também estabeleceu em sua 

Cláusula Quarta que “O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, 

mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal (NF) juntamente com o Termo 

de Declaração dos Serviços Prestados no Período, emitido pela Secretária Municipal 

de Defesa Social – SMDS”. 

 

 

   Restou fartamente comprovado que a disciplina 

“Treinamento de tiro com pistola” não foi ministrada aos guardas municipais,  

tendo, inclusive, sido excluída do Curso de Formação da Guarda Municipal conforme 

EDITAL Nº 104/2010- DGP/ SMGP, assinados pelo ex Secretário Municipal de 

Defesa Social, senhor Benjamin Zanlorenci Junior, e pelo Secretário Municipal de 

Gestão Pública, Marco Antônio Citto, publicado no Jornal Oficial do Município de 

Londrina em 30/06/2010. 

 

Verificando o Jornal Oficial do Município, encontramos na pagina 

18, da Edição nº 1317, do dia 30/06/2010, o Edital nº 104/2010 – DGP/SMGP, com o 

seguinte teor (anexo V – fl 001): 

Considerando a indisponibilidade de pistolas e munições para a 

aplicação da disciplina de tiro, resultado de vários fatores 

internos quando do trâmite das solicitações de compra, 

especialmente no âmbito jurídico; 

Considerando que a morosidade do processo de aquisição 

poderá interferir, significativamente no processo de seleção, no 

que se refere aos prazos do curso de formação podendo 

estendê-los por um período não mensurável; 

Considerando que a ampliação do prazo de aplicação do curso 

de formação terá implicação nos custos com auxílio financeiro 

que deve ser transferido aos alunos-guarda em formação, 

conforme previsto no art. 16 da Lei nº 10.774/2009, onerando, 

além do previsto, os cofres do Município. 
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Considerando que a suspensão do curso de formação e sua 

retomada quando da aquisição de armas e munições (de data 

imprevisível) também é inviável do ponto de vista do aluno-

guarda, por ficar vinculado ao curso de formação, até que seja 

concluído; 

Tornam público à exclusão da disciplina do Regulamento do 

curso de formação da Guarda Municipal de Londrina, conforme 

a seguir: 

Fica excluída a disciplina lll.18 – “Treinamento de tiro com 

pistola” - constante do anexo l (grade Curricular) do 

Regulamento do curso de formação da Guarda Municipal de 

Londrina, publicado no Jornal Oficial do Município, edição 1257, 

de 05 de abril de 2010. 

A exclusão da disciplina implica, imediatamente, na exclusão da 

necessidade de avaliação (prova). 

 

 

   O ex Secretário Municipal de Defesa Social, senhor Benjamin 

Zanlorenci Junior e o Secretário Municipal de Gestão Pública, Marco Antônio Citto, 

tendo adotado a medida de tornar pública a exclusão de disciplina do 

Regulamento do Curso de Formação da Guarda Municipal de Londrina, por 

meio do EDITAL Nº 104/2010- DGP/SMGP, sendo assim do conhecimento de 

ambos de que não houve A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA TREINAMENTO COM 

TIRO DE PISTOLA, não adotaram quaisquer providências no sentido de 

adequar o Contrato SMPG-0091/2010, devendo ser elaborado termo aditivo, 

com devidas motivações para tais acontecimentos, para excluir de seu objeto 

a ministração da disciplina excluída do curso, entretanto, não existe nenhum 

documento de alteração contratual, como era de suas responsabilidades, conforme 

previsto na Lei 8.666/93: 

 

Art.65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

I- Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
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b) quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos  por esta Lei; 

II- por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da 

obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face 

de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, 

por imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor 

inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra 

ou serviço;  

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da 

administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 

reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

§2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: 

I- (VETADO) 

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

§3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços 

unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante 

acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 

§1º desde artigo. 

§4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o 

contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos 

trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos 

custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 

outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde 

que regularmente comprovados. 

§5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 

extintos, bem como a superveniência de disposições legais, 

quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 

revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

§6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente 

os encargos do contratado, a Administração deverá 

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico- financeiro 

inicial. 

§7º (VETADO) 

§8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de 

preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 

compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho 

de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 

valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo 

ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração 

de aditamento. 

 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 

para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
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atribuição. 

§1º O representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinado o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

   Apesar da disciplina Treinamento com Tiro de Pistola não ter 

sido ministrada o pagamento dos serviços foi efetuado integralmente à 

empresa Delmondes & Dias LTDA.-ME, tendo o ex Secretário Municipal de Defesa 

Social, senhor Benjamin Zanlorenci Júnior e o servidor Wagner Fernandes Lemes 

Trindade atestado a prestação integral dos serviços, conforme Termos de 

Declaração de Serviços Prestados firmados em 08/06/2010, 23/06/2010 e 

30/06/2010, nos seguintes termos: 

 

Termo de Declaração dos Serviços Prestados – firmado em 

08/06/2010 

“Atestamos ainda que, as atividades realizadas nos dias 04, 05, 

e 06 de junho, em período continuado estão vinculadas as 

disciplinas de: Técnicas e Procedimentos Operacionais dos 

Guardas Municipais, e, Segurança Patrimonial, Prevenção e 

Combate a Incêndios, disciplinas com obrigatoriedade de turnos 

especiais de capacitação profissional. 

Atestamos finalmente que, a contratada cumpriu as obrigações 

previstas no referido documento contratual, sem que houvesse 

registros de qualquer ocorrência quanto à sua execução”. 

 

Termo de Declaração dos Serviços Prestados – firmado em 

23/06/2010 

“Atestamos ainda que, as atividades realizadas nos dias 11, 12, 

e 13 de junho, em período continuado estão vinculadas as 

disciplinas de: Defesa Civil; Cotidiano da Guarda Municipal e 

Técnicas e Procedimentos Operacionais dos Guardas 
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Municipais. 

Atestamos finalmente que, a contratada cumpriu as obrigações 

previstas no referido documento contratual, sem que houvesse 

registros de qualquer ocorrência quanto á sua execução”. 

 

Termo de Declaração dos Serviços Prestados – firmado em 

30/06/2010 

“Atestamos ainda que, as atividades realizadas nos dias 25, 26, 

e 27 de junho, em período continuado estão vinculadas as 

disciplinas de: Estágio; Técnicas e Procedimentos Operacionais 

dos Guardas Municipais; Defesa Civil; Cotidiano da Guarda 

Municipal e Técnicas e Procedimentos Operacionais dos 

Guardas Municipais. 

Atestamos, finalmente que, a contratada cumpriu as obrigações 

previstas no referido documento contratual, sem que houvesse 

registros de qualquer ocorrência quanto à sua execução”. 

 

   Assim, sem que se houvesse adotado as providências cabíveis, 

os pagamentos foram efetuados integralmente à Delmondes & Dias LTDA.-ME, 

conforme Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas de nºs 00000014, 00000016, 

00000017, emitidas em 08/06/2010, 22/06/2010 e 30/06/2010, respectivamente, 

documentos de fls. 336, 341 e 344 e Ordens de Pagamento de 019817, de 

16/06/2010; 023337, de 01/07/2010, 023336, de 02/07/2010; e 023335, de 

02/07/2010. 

 

   Considerando os fatos e provas, conforme acima narrado, 

conclui-se que NÃO HOUVE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA TREINAMENTO 

COM TIRO DE PISTOLA, COM CARGA HORÁRIA DE 66 HORAS, tendo havido, 

portanto, PAGAMENTO INDEVIDO Á EMPRESA DELMONDES & DIAS LTDA  

POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, sem que fossem adotadas as providências 

cabíveis necessárias pelos agentes públicos, causando lesão ao patrimônio 

público e concorrendo para o enriquecimento ilícito de terceiro. 

   Tendo a Auditoria realizada pela Controladoria Geral do 

Município de nº 040/2010 o valor estimado pela não realização do curso de tiro (66 

horas por turma) será no montante  de R$ 31.542,59 (trinta e um mil, quinhentos e 
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quarenta e dois reais, cinquenta e nove centavos). 

   Fica demonstrado neste item o descumprimento dos artigos 62 e 

63 da Lei 4.320/64 no que se refere à liquidação da despesa: 

   Art. 62 O pagamento da despesa só será efetuado quando 

ordenado após sua regular liquidação. 

   Art .63 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito. 

   § 1º Essa verificação tem por fim apurar: 

   I – a origem e o objeto que se deve pagar; 

   ll – a importância exata a pagar 

   lll – a quem se deve pagar a importância para extinguir a 

obrigação 

   § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou 

serviços prestados terá por base: 

   l – o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

   ll – a nota de empenho 

   lll – os comprovantes da entrega do material ou da prestação 

efetiva do serviço. 

  

   A Constituição Federal prevê a inclusão dos atos atentatórios 

aos princípios constitucionais entre os atos de improbabilidade, nos termos do artigo 

37 da Constituição Federal , in verbis: 

 

“Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes de União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também. 

Ao seguinte: 

omissis 

§4º – “Os atos de improbidade administrativa importarão à 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma 

e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 

cabível.” 
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   Regulamentando tais dispositivos constitucionais, tem-se a Lei 

Federal nº 8.429/92, que, dentre outras matérias, estabelece as sanções a serem 

aplicadas quando de sua prática por qualquer agente pública. O artigo 4º, da referida 

Lei, renova a ordem constitucional: “os agentes públicos de qualquer nível ou 

hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 

são afetos”. 

 

   Os artigos 1º e 3º, da Lei nº 8.429/92, definem quais as pessoas 

consideradas como passíveis de sanção pela prática de atos de improbidade. 

 

   Para os fins desta lei, considera-se agente público todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação ou qualquer outro vínculo, mandato, cargo, emprego ou 

função em qualquer entidade pública ou mesmo privada (artigo2º). 

 

   Nesse conceito encontra-se inseridos o ex Secretário 

Municipal de Defesa Social, senhor Benjamin Zanlorenci Junior, o Secretário 

Municipal de Gestão Pública, senhor Marco Antonio Citto e o servidor Wagner 

Fernandes Lemes Trindade, os quais, por serem agentes públicos à época dos 

fatos, responsáveis pelos atos de improbidade, em razão da disposição contida 

no caput do artigo 1º, in verbis: 

  

 

“Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 

ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio pública ou de entidade para cuja 

criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 

mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita 

anual, serão punidos na forma desta Lei.” 

 

   Por outro lado, as disposições da Lei nº 8.429/92 são aplicáveis, 
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no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 

para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta (artigo 3º) 

 

   A Lei nº 8.429/92 conhece três tipos de atos ímprobos na 

administração: atos que importam em enriquecimento ilícito (artigo 9º); atos que 

causam prejuízo ao erário (artigo 10); e atos que atentam contra os princípios da 

administração pública (artigo 11). 

 

   Os atos de improbidade, na conformidade da disposição legal, 

que causam lesão ao erário, estão compreendidos nas seguintes práticas (artigo 10 

da Lei nº 

 8.429/92): 

 

Art.10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º dessa lei, e notadamente: 

I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação 

ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no 1º dessa lei; 

II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 

privada utiliza bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial da entidade mencionada no art. 1º desta lei, 

sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

III – doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 

despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, 

bens, rendas, verbas, valores do patrimônio de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância 

das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie, 

IV – permitir ou facilitar a alienação permuta ou locação de bem 

integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no 
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art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, 

por preço inferior ao de mercado; 

V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem 

oi serviço por preço superior ao de mercado; 

 VI – realizar operações financeiras sem observância das 

normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente 

ou inidônea; 

VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente; 

IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento; 

X – agir negligentemente na arrecadação do patrimônio público; 

XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou incluir de qualquer forma para a sua aplicação 

irregular; 

XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 

enriqueça ilicitamente; 

XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 

natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o 

trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenho por 

objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão 

associada sem observar as formalidades previstas na lei; 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem 

suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as 

formalidades previstas na lei. 

 

   O artigo 10 retro citado envolve 15 (quinze) diferentes hipóteses 

de atos de improbidade que importam lesão ao erário. Não é rol taxativo ou 
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exaustivo, o que fica claro pela utilização no caput, do advérbio notadamente para 

enunciar a dúzia de incisos exemplificativo do enunciado. 

 

   É de se reconhecer que os atos praticados pelos envolvidos 

encontram adequação nas disposições do artigo 10, caput, da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/92), em razão de terem causado lesão ao patrimônio 

publico e terem concorrido para o enriquecimento ilícito de terceiro, posto que: 

 

   a) ex Secretário Municipal de Defesa Social Benjamin Zanlorenci 

Junior e o Secretário Municipal de Gestão Pública, Marco Antônio Citto por não 

adotarem quaisquer providencias no sentido de adequar o Contrato SMPG-

0091/2010, para excluir de seu objeto a ministração da disciplina Treinamento com 

Tiro de Pistola excluída do curso por meio do EDITAL Nº 104/2010 – DGP/SMGP, 

como era de suas responsabilidades, conforme previsto na Lei 8.666/93; 

 

   b) ex Secretário Benjamin Zanlorenci Junior e o servidor Wagner 

Fernandes Lemes Trindade, por atestarem a regularidade na prestação de serviços 

por parte da empresa Delmondes & Dias LTDA.-ME quando se restou provado que 

NÃO HOUVE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA TREINAMENTO COM TIRO DE 

PISTOLA, COM CARGA HORÁRIA DE 66 HORAS; 

 

   c) ex Secretário Municipal de Defesa Social, Senhor Benjamin 

Zanlorenci Junior, o Secretário Municipal de Gestão Pública, Senhor Marco Antônio 

Citto por permitirem o PAGAMENTO INDEVIDO Á EMPRESA DELMONDES & DIAS 

LTDA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS; 

 

   d) o ex Secretário Municipal de Defesa Social, senhor Benjamin 

Zanlorenci Junior, por ORDENAR A DESPESA SEM QUE HOUVESSE A EFETIVA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

    

   f) Devolução dos valores recebidos indevidamente pela empresa 

Delmondes & Cia Ltda ME,devidamente corrigidos na forma da Lei 
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3) FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO: 

 

   O Contrato SMPG-0091/2010, em sua Cláusula Primeira, 

estabeleceu como objeto “a prestação de serviços de Curso de Formação 

Profissional da Guarda Municipal de Londrina, através da ministração de 

disciplinas/matérias diversas, com foco principal relacionado à Segurança Pública, 

com o fornecimento de todo o material didático e de apoio necessário à realização”. 

 

 Na Cláusula Oitava, §2º, item V, estabeleceu como obrigação da Delmondes 

& Dias Ltda: 

 

V- Elaborar, diagramar e reproduzir todo o material necessário 

para plena execução do objeto com o fornecimento de apostilas 

encadernadas e personalizadas, e ainda, pastas personalizadas 

com o brasão da Guarda Municipal de Londrina; 

 

 Também no Anexo Único, parte integrante do referido contrato, detalha o 

objeto da prestação de serviço: 

 

 

1.1.10. Material didático/recursos áudio visuais: 

diagramação dos materiais, impressão de até 500 páginas por 

aula, encadernação de até 10 apostilas de texto e de legislação 

pertinente e atualizada, com capa personalizada para cada 

aluno, com o fornecimento de 250 pastas personalizadas com o 

brasão da Guarda Municipal de Londrina, ainda, blocos de 

notas, canetas, lápis, borracha e crachá de identificação; 

  

   O Contrato SMGP-0091/2010, também estabeleceu em sua 

Cláusula Quarta que “O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, 

mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal (NF) juntamente com o Termo 

de Declaração dos Serviços Prestados no Período, emitido pela Secretaria Municipal 

de Defesa Social – SMDS”. 

 

   Restou fartamente comprovado, pelos depoimentos abaixo 
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transcritos, que a empresa contratada não forneceu os materiais didáticos aos 

Guardas Municipais, a que estava obrigada contratualmente. 

 

-Rafael Sampaio Alves Nunes – não receberam materiais, quando tinha materiais 

eram por e-mail ou Xerox; 

 

-Lucas Telles- que a maioria dos materiais era eletrônico, recebidos pelo e-mail da 

turma; 

 

-Francielle Ronden Sing- falou que os únicos materiais eram cópias que ela tirava; 

 

 

-Luiz Paulo Galli- disse que os materiais didáticos eram precários e tinham que tirar 

cópias; 

 

-Sargento Rosa Maria de Oliveira- alunos tiravam cópias por conta deles, algumas 

vezes a máquina de Xerox da Guarda era disponibilizada; 

 

-Sargento Waldir Roque de Lima – falou que forneceram as carteiras e afirma não 

terem fornecido material didático; 

 

-Capitão Marcos Ginotti Pires (coordenador do curso) – disse que se alguém 

forneceu algum material ele não via, porque os materiais eram levados para os 

instrutores para que os alunos tirassem cópias; 

 

    A auditoria realizada pela Controladoria do Município, 

relata que, conforme a CI nº 623/2010 – CGM, o Secretário Municipal de Defesa 

Social confirma a informação da falta de entrega do material didático, explicitando, 

inclusive, os valores correspondentes à prestação dos serviços não executados, 

conforme segue (Anexo lll – fls 001 e 002): 

    Os materiais não entregues foram: 

    250 apostilas – R$ 6.250,00  

    250 canetas – R$ 62,00 

    250 lápis – R$ 60,00  

    250 borrachas – R$ 54,75 
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    250 pastas – R$ 630,00 

    Custo estimado, com valor de mercado : R$ 7.056,75 

(sete mil, cinquenta e seis reais, setenta e cinco centavos)... 

 

    O depoimento do proprietário da empresa Delmondes & 

Dias Ltda, corrobora os depoimentos dos Guardas Municipais, senão vejamos: 

 

-Cleiton Severino Dias (proprietário da empresa DELMONDES & DIAS LTDA.-ME) – 

que compensou com mídia eletrônica, alguns impressos que disse ter sido 

preparado pela Delmondes & Dias LTDA.-ME e instrutores; informou não ter ficado 

com nenhuma cópia porque entregou tudo na Secretaria Municipal de Defesa Social 

e que a Apostila não foi feita, porque não teve tempo e reconheceu que os 

alunos tiraram cópias. (grifo nosso). 

 

   Diante da confissão do proprietário da empresa contratada, de 

que a entrega dos materiais didáticos previstos contratualmente não foi feita em 

virtude de escassez de tempo e que “compensou” com mídia eletrônica, eis que isso 

é uma verdadeira afronta aos interesses e princípios da Administração Pública, 

caracterizando lesão ao erário público municipal e enriquecimento ilícito por parte da 

empresa que foi paga, novamente, por um serviço que deixou de prestar, incidindo 

novamente, no constante no artigo 11 da Lei Federal 8.429/1992, pelos fundamentos 

que serão abaixo aduzidos. 

 

   O ex Secretário Benjamin Zanlorenci Junior e o servidor Wagner 

Fernandes Lemes Trindade, mesmo tendo conhecimento do não fornecimento do 

material didático aos Guardas Municipais, pois afirmaram em seus depoimentos 

terem acompanhado diariamente todo o processo de formação da Guarda, não 

adotaram quaisquer providências no sentido de fazer cumprir integralmente as 

obrigações assumidas pela Delmondes & Dias Ltda, relativas ao Contrato 

SMPG – 0091/2010, como era de suas responsabilidades, conforme previsto na Lei 

8.666/93: 

 

Art.66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 

de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta lei, 

respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução 
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total ou parcial. 

 

Art.67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 

para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

§1º O representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas a seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

Art. 76. A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, 

serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

 

   Apesar da não entrega dos materiais didáticos o pagamento 

dos serviços foi efetuado integralmente à empresa Delmondes & Dias LTDA.-

ME, tendo o ex Secretário Municipal de Defesa Social Benjamin Zanlorenci Junior e 

o servidor Wagner Fernandes Lemes Trindade atestado a prestação integral dos 

serviços, conforme Termos de Declaração de Serviços Prestados firmados em 

08/06/2010, 23/06/2010 e 30/06/2010, nos seguintes termos: 

 

 

Termo de Declaração dos Serviços Prestados -  firmado em 

8/06/2010  

“Atestamos ainda que, as atividades realizadas nos dias 04, 05, 

e 06 de junho, em período continuado estão vinculadas as 

disciplinas de: Técnicas e Procedimentos Operacionais dos 

Guardas Municipais, e, Segurança Patrimonial, Prevenção e 

Combate a Incêndios, disciplinas com obrigatoriedade de turnos 
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especial de capacitação profissional. 

Atestamos, finalmente que, a contratada cumpriu as obrigações 

previstas no referido documento contratual, sem que houvesse 

registros de qualquer ocorrência quanto à sua execução”. 

  

 

Termo de Declaração dos Serviços Prestados – firmado em 

23/06/2010 

“Atestamos ainda que, as atividades realizadas nos dias 11, 12, 

e 13 de junho, em período continuado estão vinculadas as 

disciplinas de: Defesa Civil; Cotidiano da Guarda Municipal e 

Técnicas e Procedimentos Operacionais dos Guardas 

Municipais. 

Atestamos, finalmente que, a contratada cumpriu as obrigações 

previstas no referido documento contratual, sem que houvesse 

registros de qualquer ocorrência quanto à sua execução”. 

 

Termo de Declaração dos Serviços Prestados – firmado em 

30/06/2010 

“Atestamos ainda que as atividades realizadas nos dias 25, 26, 

e 27 de junho, em período continuado estão vinculadas as 

disciplinas de: Estágio; Técnicas e Procedimentos Operacionais 

dos Guardas Municipais; Defesa Civil; Cotidiano da Guarda 

Municipal e Técnicas e Procedimentos Operacionais dos 

Guardas Municipais. 

Atestamos, finalmente que, a contratada cumpriu as obrigações 

previstas no referido documento contratual, sem que houvesse 

registros de qualquer ocorrência quanto à sua execução”. 

 

   Sem que se houvesse adotado as providências cabíveis, os 

pagamentos foram efetuados à Delmondes & Dias Ltda, conforme Notas Fiscais de 

Serviços Eletrônicas de nº 00000014, 00000016 e 00000017, emitidas em 

08/06/2010, 22/06/2010 e 30/06/2010, respectivamente, documentos de fls. 336, 341 

e 344 e Ordens de Pagamento de 019817, de 16/06/2010; 023337, de 01/07/2010, 

023336, de 02/07/2010; e 023335, de 02/07/2010. 
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   Considerando os fatos e provas, conforme acima narrado, 

conclui-se que NÃO HOUVE  A ENTREGA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS AOS 

GUARDAS MUNICIPAIS, tendo havido, portanto, PAGAMENTO INDEVIDO Á 

EMPRESA DELMONDES & DIAS LTDA.-ME POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, 

sem que se fossem adotadas as providências cabíveis necessárias pelos agentes 

públicos, causando lesão ao patrimônio público e concorrendo para o 

enriquecimento ilícito de terceiro. 

 

   A Constituição Federal prevê a inclusão dos atos atentatórios 

aos princípios constitucionais entre os atos de improbidade, nos termos do artigo 37 

da Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:  

omissis 

§4º- Os atos de improbidade administrativa importação a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma 

e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 

cabível. 

   Regulamentando tais dispositivos constitucionais, temos a Lei 

Federal nº 8.429/92, que, dentre outras matérias, estabelece as infrações contra a 

probidade administrativa e relaciona as respectivas sanções a serem aplicadas 

quando de sua prática por qualquer agente público. O artigo 4º, da referida Lei, 

renova a ordem constitucional: 

 

   Art. 4º “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. 

 

   Os artigos 1º e 3º, da Lei nº 8.429/92, definem quais as pessoas 
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consideradas como passíveis de sanção pela prática de atos de improbidade. 

 

   Para os fins desta lei, considera-se agente público todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação ou qualquer outro vínculo, mandato, cargo, emprego ou 

função em qualquer entidade pública ou mesmo privada (artigo 2º). 

 

   Nesse conceito encontra-se inseridos o ex Secretário 

Municipal de Defesa Social, senhor Benjamin Zanlorenci Júnior e o servidor 

Wagner Fernandes Lemes Trindade, os quais, por serem agentes públicos, à 

época dos fatos, responsáveis pelos atos de improbidade em comento, em razão 

da disposição contida no caput do artigo 1º, in verbis: 

 

“Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 

ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 

criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 

mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita 

anual, serão punidos na forma desta Lei”. 

 

   Por outro lado, as disposições da Lei nº 8.429/92 são aplicáveis, 

no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 

pra a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta 

ou indireta (artigo 3º). 

  

   A Lei nº 8.429/92 conhece três tipos de atos ímprobos na 

administração: atos que importam em enriquecimento ilícito (artigo 9º); atos que 

causam prejuízo ao erário (artigo 10); a atos que atendam contra os princípios da 

administração pública (artigo 11). 

 

   Os atos de improbidade, na conformidade da disposição legal, 

que causam lesão ao erário, estão compreendidos nas seguintes práticas (artigo 10 

da Lei nº 8.429/92): 
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Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art.1º desta lei, e notadamente: 

I- facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação 

ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

II- permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 

privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta 

lei, sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

III- doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 

despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, 

bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância 

das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV- permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 

integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no 

art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, 

por preço inferior ao de mercado; 

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

ou serviço por preço superior ao de mercado; 

VI- realizar operação financeira sem observância das normas 

legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou 

inidônea; 

VII- conceder beneficio administrativo ou fiscal sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

VIII- frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente; 
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IX- ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento; 

X- agir negligentemente a arrecadação de tributo ou renda, bem 

como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; 

XI- liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 

irregular; 

XII- permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente; 

XIII- permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 

natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art.1º desta lei, bem como o trabalho 

de servidor público, empregados ou terceiros contratados por 

essas entidades. 

XIV- celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto 

a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada 

sem observar as formalidades previstas na lei; 

XV- celebrar contrato de rateio de consórcio público sem 

suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as 

formalidades previstas na lei. 

  

   O artigo 10 retro citado envolve 15 (quinze) diferentes hipóteses 

de atos de improbidade que importam lesão ao erário. Não é rol taxativo ou 

exaustivo, o que fica claro pela utilização, no caput, do advérbio notadamente para 

enunciar a dúzia de incisos exemplificativos do enunciado. 

 

   É de se reconhecer que os atos praticados pelo ex Secretário 

Municipal de Defesa Social Benjamin Zanlorenci Junior e pelo servidor Wagner 

Fernandes Lemes Trindade encontra adequação nas disposições do artigo 10, 

caput, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em razão de terem 

causado lesão ao patrimônio público e terem concorrido para o enriquecimento 

ilícito de terceiro, posto que: 

  

   a) o ex Secretário Municipal de Defesa, Social, senhor Benjamin 



48 

 

Zanlorenci Junior e o servidor Wagner Fernandes Lemes Trindade não adotaram 

quaisquer providências no sentido de fazer cumprir integralmente as obrigações 

assumidas pela Delmondes & Dias LTDA.-ME, relativas ao Contrato SMPG- 

0091/2010, como era de suas responsabilidades, conforme previsto na Lei 8.666/93; 

 

 

   b) o ex Secretário Municipal de Defesa, Social, senhor Benjamin 

Zanlorenci Junior e o servidor Wagner Fernandes Lemes Trindade por atestarem a 

regularidade na prestação de serviços por parte da empresa Delmondes & Dias 

Ltda, quando se restou provado que NÂO HOUVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS DIDÁTICOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS; 

 

   c) ex Secretário Municipal de Defesa, Social, senhor Benjamin 

Zanlorenci Junior e o servidor Wagner Fernandes Lemes Trindade, por permitirem 

ao PAGAMENTO INDEVIDO Á EMPRESA DELMONDES & DIAS LTDA POR 

SERVIÇOS NÃO PRESTADOS; 

 

   d) o ex Secretário Municipal de Defesa, Social, senhor Benjamin 

Zanlorenci Junior, por ORDENAR A DESPESA SEM QUE HOUVESSE A EFETIVA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 

 

    f) Devolução dos valores recebidos indevidamente pela 

empresa Delmondes & Cia Ltda ME,devidamente corrigidos na forma da Lei 

 

 

 

  4) DOS TÍQUETES REFEIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE 

LONDRINA 

  

   Com referência a este tópico, eis uma breve síntese da 

denúncia: 

 

O município de Londrina e a empresa Ticket Serviços S/A 

firmaram para fornecimento de tíquete refeição por impresso 

para a Autarquia Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de 
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Defesa Social, encaminhou a CI nº 153/2010-SMDSS à 

Secretaria Municipal de Gestão Pública para integrar o contrato, 

alegando que a Secretaria necessitava receber tíquetes refeição 

por impresso “a fim de suprir as necessidades de alimentação 

dos plantonistas da Guarda Municipal, nos horários de jantar 

(diariamente) e almoço (sábados e domingos). Previsão seria de 

420 tíquetes por mês. Em 18/05/2010, Secretário Municipal de 

Gestão Pública, Marco Citto autorizou sob condição de serem 

“cumpridos os requisitos do Parecer Jurídico a ser emitido para 

o caso”. A Coordenadoria de Gestão de Contratos – 

DGLC/SMGP encaminhou a Procuradoria Geral do Município a 

CI 0954/2101/DGLC-CGC, solicitação de Parecer “quanto à 

possibilidade de inclusão através de aditamento contratual”, 

parecer foi favorável em 20/04/2010 e em 09/06/2010 o contrato 

foi aditivado. Por meio da nota de empenho nº 020232 foi 

realizado o pagamento pra empresa contratada. Em 13/07/2010, 

o Gerente Administrativo da SMDS, Elizeu José da Silva, 

atestou o recebimento dos tíquetes na Nota Fiscal Eletrônica de 

Serviços e Fatura nº 115154, emitida em 22/06/2010. A 

irregularidade apontada é o fato de que a secretaria Municipal 

de Defesa Social não repassou nenhum tíquete refeição para os 

Guardas Municipais no mês de junho/ 2010. E no mês de Julho 

de 2010, apenas parcela dos 420 tíquetes recebidos pela 

secretaria chegou aos guardas. Os guardas municipais não 

receberam nenhum tíquete até 27/08/2010 e que há notícias de 

outras irregularidades que envolve o uso indevido dos tíquetes, 

as quais merecem melhor apuração. 

 

   O anexo único do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

PAL/SMGP- 0857/2009 PREGÃO Nº PG/SMGP- 0178/2009, que objetivou aquisição 

de tíquete alimentação para a Autarquia Municipal de Saúde e que posteriormente 

foi aditivado para fornecimento de tíquete à Secretaria Municipal de Defesa Social, 

dispõe, no item 1.2, pertencente ao Anexo I , o que segue: 

 

1.2Especificações do objeto 
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Fornecimento mensal de tíquetes refeições em documentos 

impresso/cartão magnético que permita a aquisição de refeições 

prontas em estabelecimentos com o valor de R$ 6,00 (seis 

reais) unitário, por servidor beneficiado (…). 

 

   Na Cláusula Décima, do referido pregão, que dispõe sobre as 

obrigações do Município, mencionando a Autarquia Municipal de Saúde, verifica-se 

no inciso V: 

 

“V – Efetuar, através da Autarquia Municipal de Saúde, a 

medição dos tíquetes fornecidos encaminhando anexa ä 

NF/Fatura relatório mensal constando: 

a . Quantidade total de tíquetes fornecidos no mês de 

referência; 

b . Relação nominal dos servidores beneficiados no mês”. 

 

   O contrato nº SMGP – 0007/2010, celebrado entre o Município 

de Londrina e a empresa Ticket Serviços S/A, quanto à descrições do item 

menciona-se: 

 

“Fornecimento mensal de tíquetes refeições em documento 

impresso que permite a aquisição de refeições prontas em 

estabelecimento no valor de R$ 6,00 (seis reais).” 

 

   Reforçando a constante no CONTRATO Nº SMGP – 0007/2010, 

Cláusula Terceira – Da Forma de Execução, no inciso II vê-se, o que segue: 

 

“II – A Autarquia Municipal expedirá a solicitação formal (escrita 

ou via sistema), solicitando o nº de VALES REFEIÇÕES a 

serem fornecidos mensalmente, bem como relação nominal dos 

servidores.”  

 

   O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato SMGP – 0007/2010, 

assinado pelo senhor Prefeito do Município de Londrina, senhor Homero Barbosa 

Neto, pelo senhor Secretário Municipal de Gestão Pública e pelo ex Secretário 
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Municipal de Defesa Social, senhor Benjamin Zanlorenci Júnior, que foi celebrado 

entre o Município e a Empreso TICKET SERVIÇOS S/A, para que os tíquetes 

pudessem contemplar a Secretaria Municipal de Defesa Social, traz na CLÁUSULA 

QUINTA – DA RAFICICAÇÃO, que: 

 

“Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e 

condições avençadas no contrato original, firmado em 01 de 

fevereiro de 2010.” 

 

   Tal afirmativa remete ao fato de que a determinação contratual 

de que a Autarquia Municipal da Saúde deveria entregar a solicitação formal com o 

número de vales refeições a serem fornecidos com a relação nominal dos servidores 

que seriam contemplados também se entenderia a Secretaria Municipal de Defesa 

Social. Todavia, tal obrigação foi descumprida, já que resta documento através dos 

depoimentos obtidos durante esta Comissão Especial de Inquérito – CEI, que 

nenhum dos alunos foram contemplado com os tíquetes adquiridos, conforme 

segue: 

 

- Lucas Telles – disse que nunca recebeu o tíquete e não sabe se alguém recebeu; 

 

- Diego César Alves Vieira – disse que houve um comentário entre os guardas 

municipais de que estavam na administração, não sabe que algum guarda tenha 

recebido; 

 

- Francielle Ronden Sing – falou que não era fornecida alimentação e não sabe se 

alguém recebeu tíquete; 

 

- Luiz Paulo Galli – falou que nunca recebeu o tíquete, mas ficou sabendo que a 

parte administrativa da Guarda recebeu; 

 

 

- Waldir Roque de Lima – disse que ficou sabendo que tinha tíquete, não viu, mas os 

alunos cobravam e ele questionava o Capitão Ginotti; 

  

- Wagner Fernandes Lemes Trindade – disse em depoimento à CEI, realizado em 
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7/02/2011, que a determinação de não entregar os tíquetes aos alunos, partiu do ex 

Secretário Benjamin Zanlorenci Júnior, sob alegação de não ter restaurante nas 

proximidades do plantão, razão pela qual eles adquiriram alimentos que eram 

preparados na própria sede da guarda e que a servidora chamada  Kátia Trindade ia 

fazer as compras com o tíquete na companhia de motorista. 

 

   Data dos procedimentos para aquisição dos tíquetes pela 

Secretaria Municipal de Defesa Social: 

 

Solicitação do parecer jurídico para aditivar 

o contrato e adquirir os tíquetes 

17/05/2010 

Data de entrega dos tíquetes pela Empresa 

Ticket Serviços S/A 

29/06/2010 

Data da utilização dos primeiros tíquetes 28/06/2010 

Data do parecer contrário acerca da 

aquisição do tíquetes 

09/08/2010 

Solicitação do cancelamento dos tíquetes 

feitos pela SMDS 

13/10/2010 

 

 

 Todavia, consta nos documentos apresentados a esta CEI – Comissão 

Especial de Inquérito, que os tíquetes foram utilizados para fazer compras nas 

seguintes datas e estabelecimentos: 

 

Nº Nota Fiscal Valor (R$) 

04192 334,90 

00393 272,50 

00392 1.459,46 

 36,41 

 340,00 

039341 55,80 
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 Ponderações: 

 

- A  Secretaria Municipal de Defesa Social estava localizada no mesmo local, 

na ocasião da solicitação do aditivo, sendo, portanto sabido pelo ex Secretaria de 

Defesa Social, quais restaurantes se encontravam nas proximidades; 

 

- De acordo com a previsão contratual deveria ter sido entregue os tíquetes aos 

alunos do plantão, para que eles pudessem decidir quais alimentos comprariam e 

posteriormente, a Secretaria Municipal de Defesa Social deveria encaminhar a 

listagem com os nomes, as datas e a quantidade de tíquetes entregue a cada aluno 

contemplado, como ocorreu com os servidores da Autarquia Municipal da Saúde, até 

porque a própria justificativa da Autarquia Municipal da Saúde para aquisição dos 

tíquetes era porque os “marmitex” que eram entregues aos servidores não estavam 

mais atendendo as necessidades; 

 

- A forma como os tíquetes foram utilizados não propicia que seja realizada 

mensuração de que os alimentos adquiridos com os tíquetes tenham sido utilizados 

para a alimentação dos alunos plantonistas, e se apenas eles foram efetivamente 

contemplados com a alimentação, já que com exceção de uma das notas, todas as 

demais datam de momento posterior ao término do curso; 

 

 

 

   Diante de tudo isso, ressalta-se, que o fato mais grave dá-

se, com relação às datas constantes nas notas e cupons fiscais, datas essas 

em que, supostamente, os alimentos foram adquiridos, e com exceção de uma 

compra realizada no Supermercado Pillar, em 28/06/2010, no valor de R$ 334,00 

(trezentos e trinta e quatro reais), todas as demais foram realizados para 

alimentação dos alunos plantonistas. 

 

 

   Interessante também ressaltar a quantidade de alguns produtos 

que foram adquiridos. 
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   Diante disso, restou provado que os alimentos foram 

adquiridos, conforme fica demonstrado pelas notas e cupons fiscais 

acostados aos documentos, que a partir do momento que o agente público se 

apropriou dos tíquetes e fez uso para adquirir alimentos em data posterior ao 

fim do curso contrariando a motivação do objeto do pedido do parecer jurídico 

autorizativo da aquisição, tendo em vista que os tíquetes deveriam ter sido 

entregues aos alunos plantonistas, durante o curso de formação, e depois 

caberia à Secretaria Municipal de Defesa Social encaminhar a listagem com o 

nome de todos os contemplados e a quantidade de tíquetes entregues a cada 

um, o que não ocorreu. Entretanto ficou comprovado que houve alimentação 

fornecida aos plantonistas, conforme depoimentos realizados, em cantina 

organizada na sede da Secretaria de Defesa Social, cumprindo a finalidade 

inicial de fornecimento de Tickets. Ressalte-se que nas imediações no horário 

noturno não havia restaurantes para atendimento aos plantonistas, razão pela 

qual foi organizada a cozinha.  

 

  5) DA NOMEAÇÃO 

 

   A denúncia elaborada pelo Vereador Joel Garcia, se perfaz nos 

seguintes termos:  

A edição nº 1325 do Jornal Oficial do Município de Londrina, do 

dia 12 de julho de 2010, publicou o Decreto nº 671, de 

30/06/2010, para a partir de 1 de Julho de 2010, exercer cargo 

de Guarda Municipal. O termo de posse, só foi assinado em 05 

de julho de 2010, por isso, todos os guardas tiveram desconto 

de R$ 159,02 (cento e cinquenta e nove reais e dois centavos), 

no salário do mês de julho/2010, em razão desses cinco dias, 

que teoricamente, não teriam sido trabalhados. Apesar de só 

terem tomado posse no dia 05 de julho de 2010, a maioria dos 

guardas trabalho no final de semana dos dias 06 e 04 de julho 

de 2010, como comprova a reportagem local do jornal Folha de 

Londrina, e o próprio arquivo de notícias do Núcleo de 

Comunicação da Prefeitura de Londrina. Inconformados com o 

desconto salarial, os guardas que trabalham nesses dias 

reivindicaram o pagamento retroativo, porém a Secretaria 
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Municipal de Gestão Pública negou o pedido, afirmando que não 

poderia pagar os guardas pelos dias 3 e 4, por terem sido 

empossado apenas no dia 5 de julho de 2010. Questionou a 

possibilidade por parte da Secretaria de Defesa Social ter 

atribuído funções efetivas do cargo de guarda para aqueles que 

ainda não tinham tomado posse, como ocorreu nas operações 

supracitadas (segurança de show gospel e retida de quiosques 

irregulares). A hipótese dos alunos da guarda terem realizado 

essas operações a título de estágio em decorrência do curso de 

formação, está descartada, já que o curso havia se encerrado 

em 01/07/2010.  

 _______________________________________ 

  Datado de 05/07/2010 – http://www.bonde.com.br/folha/folhad.php?id 

folha=2-1--104020100705 

   Conforme informou o Secretario Benjamin Zanlorenci, 

corroborada pelo Tenente Motta, a atuação dos alunos do curso da Guarda 

Municipal nos eventos Show Gospel e também na retirada dos quiosques do 

calçadão, ocorreu a título de treinamento. Nestes eventos, os alunos atuaram como 

auxiliares da Polícia Militar e dos agentes da CMTU, que eram os responsáveis 

principais pelas ações inerentes à segurança. 

   Além disso, não houve qualquer penalidade àqueles que 

deixaram de comparecer a uma ou outra ação, não havendo ainda, nenhuma forma 

de se comprovar quem realmente esteve presente, haja vista tratar-se de ação 

voluntária. 

 

   A nomeação dos guardas municipais ocorreu em 05/07/2010, 

não podendo o Município, sob pena de responsabilidade do agente, arcar com um 

pagamento de um serviço voluntário, sem a existência de um vínculo formal. 

 

 

    

 

    

 http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_conten&view=article&id=7362%3Aguar

da-municipal-comeca-a-atuar-hoje-em-londrina-&catid=108%3Adestaques%Itemid=1078 
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 http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_conten&view=article&id

=7708:34147&catid=79:-administracao-e-contribuintes&Itemid=967 

 

    

6) DA URGÊNCIA NA CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 

   A Representação trouxe três tópicos que serão abaixo melhor 

fundamentados. 

 a) Realização do Concurso com dispensa de licitação; 

“As Comissões de Justiça e de Finanças da Câmara Municipal 

querem que o tribunal de Contas (TC) suspenda o processo de 

escolha do Instituto Iprocade, responsável pelo concurso aberto 

para a contratação dos futuros membros da guarda municipal. O 

instituto foi contratado por dispensa de licitação. O pedido se 

baseia na resposta da administração municipal a um pedido de 

informações apresentado pelo Vereador Marcelo Belinati (PP). 

Nele, a administração municipal informa que o processo de 

contratação da empresa durou um dia. O procedimento, com 

passagem pela diretoria de licitações da Secretária de Gestão 

Pública, procuradoria e Secretaria de Fazenda foi feito no dia 28 

de outubro deste ano. No dia seguinte foi assinado o contrato 

entre o prefeito Barbosa Neto (PDT) e os representantes da 

empresa contratada. A primeira fase do concurso está marcada 

para o próximo Domingo” (Gazeta do Povo – 02/12/2009). 

 

 

   Em análise à reposta dada pelo Município ao Pedido de 

Informação nº 246/2009, de 04/11/2009, de autoria do Vereador Marcelo Belinati, 

que requereu informações sobre os critérios para contração do Instituto de 

Promoção de Capacitação e Desenvolvimento – IPROCADE, bem como 

informações a cerca da instituição que elaborou e executou o concurso, foi 

constatado que: 
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   CI nº60/2009 – GAB/SMGP – 28/10/2009 – contratação do 

IPROCADE se deu em razão da qualidade de seu corpo técnico e por possuir 

experiência na área; 

   De acordo com a Ata da Assembléia Geral de Fundação e 

Estatuto Social, O Instituto foi fundado em 22/12/2008, e de acordo com o site há 3 

(três ) concursos gerenciados por ela que estão em andamento; 

   A Universidade Estadual de Londrina – UEL, não foi escolhida 

devido à falta de calendário nos meses finas de 2009. 

   Parecer nº 1172/2009 – PGM/GAB, emitido pela Procuradoria – 

Geral do Município de Londrina, sobre a contratação com dispensa de licitação de 

instituição para elaboração e execução de serviço público, em 28/10/2009, assinado 

pelo Procurador Sérgio Veríssimo de Oliveira Filho; 

   Abertura de Processo Licitatório, Processo Administrativo 

1126/2009 PAL/SMGP, Processo de Dispensa DP/SMGP 0492/2009, datado de 

28/10/2009; 

   Projeto Básico elaborado pelos servidores, Mariza Emiko 

Yoshinaga (Coordenadoria de Licitações de Serviços e Obras), Bruno Aurélio Lima 

de Souza (Técnico de Gestão Pública) e Margareth Socorro de Oliveira (Diretora de 

Gestão de Licitações e Contratos), data de 28/10/2009; 

   O projeto de Dispensa nº DP/SMGP- 0492/2009, assinado pelos 

mesmos servidores constantes no parágrafo acima, datam de 28/10/2009. 

   O Contrato celebrado entre o Município de Londrina e o Instituto 

de Promoção de Capacitação e Desenvolvimento – IPROCADE, foi assinado em 

29/10/2009, tendo ocorrido a publicação no Jornal Oficial do Município nº1152, 

página 12, também no dia 29/10/2009. 

   Diante do exposto, constata-se que todo o processo para 

contratação com dispensa de licitação do Instituto de Programação de Capacitação 

e Desenvolvimento- IPROCADE, que elaborou e executou o concurso para seleção 

dos candidatos do concurso da guarda municipal, ocorreu em exatos 2 ( dois) dias, 

fato que se difere dos demais procedimentos licitatórios, que são extremamente 

morosos, caracterizando, assim, a evidente pressa, já que quando trata-se de 

prioridade por parte do Executivo Municipal, fica evidenciado que uma licitação pode 
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ser elaborada em tempo recorde,já que todo o corpo técnico necessário para o 

procedimento ficou a disposição para a conclusão do certame em 2 (dois) dias. 

 ______________________________________________________________ 

  htt://www.gazetadopovo.com.br/gente/conteudo.phtml?id=950545 

   Fatos que vem a evidenciar a pressa por parte da 

Municipalidade em executar o concurso e posteriormente o curso da guarda 

municipal. Razão pela qual acredita-se que a pressa evidencia que quando trata-se 

de prioridade por parte do município, um processo licitatório pode ocorrer em tempo 

recorde, 2 (dois) dias. 

 b) Divergência nas datas de Homologação, Nomeação, Posse e 

Exercício; 

FASES DATA DOCUMENTO JORNAL OFICIAL 

CLASSIFICAÇÃO 01/07/2010 EDITAL  N 1318 

HOMOLOGAÇÃO 

DO CONCURSO 

05/07/2010 Edital n 109/2010 N 1321 

NOMEAÇÃO 01/07/2010 Decreto n 671 N 1325 

POSSE 05/07/2010 ------------------------ --------------------- 

EXERCÍCIO 03 e 04/07/2010   

 

A tabela busca possibilitar a visualização das datas em que 

ocorrem as fases de implantação do efetivo da guarda 

municipal. Primeiramente, faz-se a ressalva que a homologação 

do concurso ocorreu em data posterior à nomeação, sendo que 

aquele ato deve anteceder a este por pressuposto lógico 

jurídico, e consequência, a posse deu-se na mesma data em 

que ocorreu a homologação do resultado final do concurso. Em 

segundo lugar, vislumbra-se que parte do contingente efetivo da 

guarda exerceu efetivamente as funções do cargo nos dias 03 e 

04 de julho, entretanto, a posse ocorreu somente no dia 

05/07/2010, não podendo haver exercício das funções do cargo 

antes da posse. Fato este que ensejou o pagamento dos 
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vencimentos somente a partir do dia 05/07/2010. 

 

  No tocante a este tópico da representação, menciona-se já ter sido 

explorado, e que os fatos alegados foram confirmados. 

 c) Posse dos servidores sem Estatuto e Antinomia no artigo 19 da Lei 

10.779/2009. 

   Eis uma breve síntese deste tópico. 

 

È imprescindível destacar que a Lei Municipal n 10.774/2009- 

que institui a Secretaria Municipal de Defesa Social criou em 

seu art. 5  a Guarda Municipal, e dispôs no art. 8 que o servidor 

ocupante do cargo de Guarda Municipal desempenhará as 

funções típicas de seu cargo, devidamente trajado com uniforme 

específico, e portará os respectivos acessórios, conforme 

disposto em Estatuto Próprio. Entretanto, os servidores públicos 

que integram os quadros da Guarda Municipal estão no efetivo 

exercício do cargo de guarda, desde 05 de julho de 2010, sem, 

contudo, ter sido aprovado até a presente data o Estatuto da 

Guarda Municipal. Sem o estatuto não há como exigir o 

cumprimento de deveres por parte dos guardas, nem tão pouco 

é possível puni-los por incorrerem em proibições que nem 

sequer estão dispostas em lei. O procedimento adequado seria, 

obter a aprovação de um Estatuto observando o processo 

legislativo adequado, para posteriormente, dar posse aos 

aprovados no concurso, o que não ocorreu. Menciona o art. 19, 

da referida lei, que dispõe: 

“São atribuições da Corregedoria, diretamente subordinada ao 

Secretário Municipal de Defesa Social, controlar, inspecionar e 

apurar infrações disciplinares praticadas tanto por servidores 

integrantes do Quadro de Servidores da Guarda Civil Municipal, 

(quanto por) e os servidores lotados na Secretaria, inclusive, os 

servidores ocupantes de cargo em comissão, em conformidade 

com o Regulamento Geral e Estatuto da Guarda Municipal”. 
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Em que pese a irregular redação do texto, cuja grafia correta é 

colocada em parênteses, este dispositivo cria a Corregedoria da 

Guarda Municipal e subordina este órgão não somente os 

guardas, mas também os servidores lotados na Secretaria. Há 

vários servidores administrativos, que estão submetidos a 

estatuto próprio – Lei 4928/92, e a Corregedoria Geral do 

Município de Londrina, criado pela Lei 9864/2005. De acordo 

com o art. 19, estes servidores deixam de estar submetidos a 

Corregedoria Geral do Município, bem como a Corregedoria da 

Guarda, pois esta nem existe, gerando, com isso, a certeza de 

que em caso de descumprimento de deveres ou praticando 

condutas proibidas, não serão punidos. 

Diante disso, não parece que tal alegação configure 

infração político – administrativa o fato de os servidores 

terem tomado posse sem que tivesse sido editado o 

estatuto próprio. 

O Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Municipal nº 

4928/92, é aplicável a todos os servidores, indistintamente, 

incluindo os da Guarda Municipal e somente com a 

superveniência do Estatuto Próprio da Guarda Municipal é 

que a regra da especialidade passou a vigorar. 

 

  

 

 

CONCLUSÕES: 

 

   As considerações aqui apresentadas restringem-se a aspectos 

advindos do processo de apuração realizada por essa Comissão Especial de 

Inquérito – CEI. Os fatos até aqui elencados são pautados nos princípios 

constitucionais e demais leis que regulam a administração pública brasileira. 
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   No sentido de garantir que este serviço seja executado 

efetivamente, com pessoal devidamente capacitado, qualificado e apto para proteger 

os órgãos, entidades, serviços e o patrimônio do Município de Londrina (art. 5º, I da 

Lei Municipal 10.981/2010), garantindo o bem estar de toda a população. 

   O conceito de ordenador de despesas encontra-se definido no 

art. 80 do Decreto Lei 200/67. Verbis 

   “Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como 

responsável todo o ordenador de despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua 

responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas. 

   §1º Ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de 

cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento 

ou dispêndio de recursos da União ou pela qual responda. 

   Como visto o ordenador de despesa é a autoridade competente 

(Prefeito, Presidente da Câmara Municipal, Diretores de Autarquias e Fundações 

municipais ou seus delegatórios) que determina expressa e formalmente o 

pagamento da despesa empenhada. 

   Do conceito acima delineado, pode se extrair como principal 

idéia a de responsabilidade da autoridade, ou seja, a quem caberá responder por 

eventuais irregularidades ou malversações de recursos públicos. Parece claro que a 

autoridade que tiver os poderes para ordenar uma despesa terá também a 

responsabilidade sobre a mesma, que se manifesta em dois momentos: na 

regularidade formal do processamento da despesa e no atendimento do interesse 

público. 

O próprio Contrato SMGP-0091/2010 prevê em sua Cláusula 

Sétima, § 3º, III, o seguinte: 

“§ 3º Caberá à Secretaria Municipal de Defesa Social: 

. . . 

IIII – exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em 

especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir 

a lei e as disposições do presente contrato.” 

O dispositivo acima registrado reitera a atribuição da Secretaria 

Municipal de Defesa Social constante do artigo 1º, § 4º, do Decreto 52/2010. 
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   A Lei de Responsabilidade Fiscal, atentando no seu aspecto 

punitivo, traz definição de ordenador de despesas no seu artigo 21, verbis: 

   “Art.21 . O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que compromete, previamente, dotação orçamentária e cria uma 

obrigação pendente, ou não, do implemento de condição. 

   §1º Para fins do disposto neste artigo, autoridade competente é 

o ordenador de despesa, assim entendido o ocupante a qualquer título, de cargo ou 

função ou emprego público, investido legalmente de competência para assumir 

obrigações em nome de ente da Federação. 

   I- Considerando os fatos e provas, conforme narrado, conclui-se 

que o curso de Formação da Guarda Municipal de Londrina ocorreu com algumas 

irregularidades decorrentes do não cumprimento do contrato, tendo se iniciado com 

aulas prelecionadas por policiais militares e voluntários, coordenados e contactados 

pelos responsáveis pela Secretaria de Defesa Social. Contudo tal iniciativa que ao 

ver desta comissão, não comprometeu o qualidade e formação dos guardas 

municipais, pelo contrario serviu de fundamentação teórica e prática aos alunos. 

Ressalte-se que tal iniciativa não onerou o erário público municipal e garantiu 

atividade de formação no período em que o município através da Secretaria de 

Gestão Pública, providenciava processo de licitatório. Entretanto constatamos que 

não houve a entrega de nenhum matérial didático, nem as aulas de tiro com pistola 

foram realizadas, todavia o contrato foi pago pelo Município em sua integralidade; 

   II- Com referencia aos tíquetes, há que se considerar que houve 

alimentação dos plantonistas, cumprindo a finalidade a que se destinava, já no local 

não se tem restaurantes abertos nos horário de plantões, próximos a sede. 

Entretanto ressaltamos que a forma adotada de aquisição coletiva dos alimentos não 

foi a forma mais adequada, já que os mesmos deveriam ter sido entregues aos 

alunos plantonistas, durante o curso de formação. Mas além da não entrega dos 

tíquetes aos alunos, os mesmos foram utilizados para adquirir alimentos em 

supermercados, em data posterior ao fim do curso, com exceção de uma das notas. 

   III- Com relação ao trabalho realizado antes da nomeação dos 

guardas municipais, nas retirada dos quiosques e no show gospel, entendemos que 

tais atividades foram realizadas de forma voluntária, por alguns dos alunos, como 

complemento ao curso de formação, em horários parciais à jornada normal, sendo 
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uma atividade de apoio ao trabalho aos agentes da CMTU (quiosques) e ao trabalho 

da PM (show Gospel), verdadeiros responsáveis por tais operações. Não há 

portanto, que se falar em pagamento, pois sequer pode se determinar através desta 

CEI quem realmente participou ou não das operações. Também não poderia haver, e 

nem houve, prejuízo  àqueles que não participaram. 

   IV – As irregularidades acima apontadas foram de 

responsabilidade   dos agentes públicos que detinham o poder de decisão, quanto a 

tomada de decisões administrativas e organizacionais, bem como de ordenação de 

despesa. Portanto, entendemos que o ex- Secretário Municipal de Defesa Social,  

Benjamin Zanlorenci Júnior, Secretário Municipal de Gestão Pública, Marco Citto e 

demais servidores envolvidos, praticaram, em tese, atos de improbidade 

administrativa que causaram prejuízos ao erário e que atentam contra os princípios 

da Administração Pública, nos termos da Lei 8.429/92, feriram dispositivos da Lei 

8666/1993 (Lei de Licitações) como também, em tese, praticaram infrações penais. 

   Requer-se por fim, a devolução de valores atualizados 

monetariamente em montante correspondente aos itens não cumpridos no contrato, 

ou seja, das aulas de tiro com pistola, fornecimento de material didático, emissão de 

certificados e também a carga horária incompatível com o período do curso (já que o 

curso perdurou de 07 de abril a 30 de junho de 2010, e a empresa só ingressou no 

curso em 26/05/2010). 

   Analisando todo conjunto probatório do presente processo, 

entendemos não estar caracterizada a responsabilidade do Sr. Prefeito do Município 

de Londrina, pois em nenhum momento participou ativamente de qualquer ato. 

Ressalte-se que a cidade de Londrina, com mais de quinhentos mil habitantes é 

dotada de uma complexa estrutura administrativa,  tornando impossível ao chefe do 

poder executivo, participar e decidir de todas as decisões inerentes à administração 

municipal. 

   A lei orgânica do município de Londrina prevê no parágrafo 

primeiro do artigo 49, que: 

   § 1º O prefeito poderá, por decreto, delegar as atribuições 

administrativas que não sejam de natureza exclusiva. 

   À guisa de ilustração sobre o tema trazemos a colação decisão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em caso semelhante onde o 
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Desembargador Vicente Misurelli entendeu que: 

   “Não obstante, a ilegalidade do ato administrativo, em face da 

vedação da Lei 9.504/97, não existe provas na interferência do apelado Ademar 

Ferreira de Barros, ou mesmo da participação efetiva do segundo apelado, na 

escolha das servidoras colocadas à disposição daquela entidade”. 

   A ilegalidade, por si só, não basta para a configuração de 

improbidade administrativa. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 137451-6, DE JAGUARIAÍVA 

VARA ÚNICA, APELANTE: Ministério Público do Estado do Paraná; APELADOS : 

Ademar Ferreira de Barros, Paulo Sérgio Fernandes da Costa. RELATOR : Juiz 

Conv. Vicente Misurelli.) 

   Trata o caso acima de descumprimento da lei 9.504/97, onde se 

aferiu que muito embora houvesse o ilícito, não poderia ser imputado ao Prefeito 

Municipal a pratica de tal ato. 

   Não há nos autos nenhuma prova que possa imputar conduta 

desonesta ou que configure má-fé do Prefeito Municipal. Sobre o assunto trazemos 

à colação as seguintes decisões:- 

   “Apelação Cível. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. 

Prefeito Municipal. Imputação de não-repasse total de verbas descontadas dos 

servidores do Município, em prol de sua associação. Alegação de violação aos 

princípios regentes da administração pública (Art. 11, LIA). Condenação em primeiro 

grau. Todavia apelo procedente, pois não houve prejuízo ao erário e as explicações 

do réu, são convincentes à vista das inegáveis dificuldades dos pequenos 

municípios em cobrir outras prioridades. Ademais, repasses parciais foram feitos, 

ficando os restos a pagar contabilizados regularmente. Ausência de um mínimo de 

desonestidade ou má-fé comprovada. Interpretação da lei que deve levar em conta o 

bom senso. Improcedência da demanda que se impõe. Recurso provido. 1 – A 

improbidade prevista no art 11 na Lei 8.429/92 deve ser analisada com bom senso, 

de modo a verificar se o administrador agiu com alguma desonestidade ou má fé, 

pois não é a simples ilegalidade ou irregularidade formal que irá tipificar o ato 

ímprobo.  2 -  Nessa linha de pensamento, o STJ já julgou que a Lei de Improbidade 

objetiva alcançar o administrador desonesto ou corrupto, e não aquele apenas inábil 

ou despreparado (RESP 213.994 -0/MG; RESP 758.639/PB). (TJPR; Ap Civ 

0532959-5; Astorga; Quinta Camara Civel; Relª Desª Rosene Arão de Cristo Pereira; 
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DJPR 27/02/2009; Pag. 151).  

    

E ainda, no mesmo diapasão: 

   - Administrativo Municipal. Ação Civil Pública contra Ex-prefeito. 

Improbidade Administrativa não comprovada. Enriquecimento Ilícito não 

caracterizado. Improcedência que se decreta. Inviável se torna condenar-se Ex-

prefeito a ressarcimento de suposto danos ao erário público municipal, se não 

comprovado ato lesivo ao mesmo, com enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, na previsão da Lei de Improbidade administrativa nº 8429/92, dispondo 

sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos “Nos casos de enriquecimento ilícito 

no exercício do mandato”. “O controle jurisdicional se restringe ao exame da 

legalidade do ato administrativo; mas, por legalidade ou ilegalidade se entende não 

a conformação do ato com aLei, como também com a moral administrativa e com o 

interesse coletivo”. (RDA 89/134). (TJMG; AC. 1.0459.01.010024-4/001; Ouro 

Branco;1º Cam. Civel; Rel. Des. Orlando Adão Carvalho; Julg 15/06/2004; DJMG 

25/06/2004). 

   Parece-nos que o caso tratado na CEI é o mesmo. 

   Que se praticaram inúmeros atos ilícitos, ímprobos ou ilegais, 

não há dúvida, contudo não se vislumbra a participação do Chefe do Executivo 

nestes atos. 

   Restou  demonstrado que a esfera de competência destes atos 

era dos Secretários: Gestão Pública e de Defesa Social. E que tais decisões, que se 

verificaram ilícitas, partiram destes secretários como destinatários finais da 

competência administrativa. 

   Atribuir ou imputar tal responsabilidade ao Chefe do Executivo, 

tão somente por ser o exercente do cargo é a configuração da responsabilidade 

objetiva, que em sede de responsabilidade político-administrativa é incabível. 

   O Ministro do STF LUIZ FUX afirmou que “a improbidade 

administrativa está associada à noção de desonestidade, de má fé do agente 

público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, 

por força de inequívoca disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato 

culposo”. 
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   Assim, para a imputação do Chefe do Executivo, necessário se 

faz a pratica efetiva dos atos, o que não ocorreu. 

   

   Diante de todo o exposto encaminhe-se: 

 

   I- Ao Ministério Público Estadual para apuração dos fatos que 

geraram lesão aos princípios da administração pública municipal; 

   II- Ao Tribunal de Contas do Estado para a responsabilização 

decorrentes do dano causado ao erário público, e a efetiva restituição do valor; 

   III- A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina, para 

providências quanto aos fatos trazidos a CEI durante a investigação e que não são 

objetos da denúncia. 

   IV – Ao Executivo para as providências cabíveis no que tange ao 

ressarcimento aos cofres públicos dos valores apurados, pagos indevidamente à 

empresa Delmondes por serviços não realizados e materiais não entregues. 

 

   V – Ao Executivo para que tome as providências cabíveis para 

incluir a empresa Delmondes no rol de empresas inidôneas, haja vista o 

descumprimento do contrato aperfeiçoado. 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

   Os vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito 

encerram a investigação entregando o presente trabalho ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Legislativo Municipal Gerson Moraes de Araújo para o 

encaminhamento regimental e a apreciação do plenário da Câmara Municipal, 
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agradecendo a todos os servidores, assessores e colaboradores. 

 

 

Londrina, 3 de junho de 2011. 
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