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AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) Nº 5000076-79.2017.4.03.6124

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogado do(a) AUTOR:

RÉU: OLIVIO SCAMATTI, EDSON SCAMATTI, PEDRO SCAMATTI FILHO, MAURO ANDRE
SCAMATTI, DORIVAL REMEDI SCAMATTI, MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI, SCAMATTI
& SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA., DEMOP PARTICIPACOES LTDA, CBR - CONSTRUTORA
BRASILEIRA LTDA, MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA, JOAO CARLOS ALVES MACHADO,
R. B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, GUEDES MARQUES CARDOSO, ELVIS CARLOS DE
SOUSA, ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA

  

   

 

                                                            

DECISÃO

 

Vistos.

 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO
DE CAUTELAR INCIDENTAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de 1. OLÍVIO
SCAMATTI (CPF: 054.203.988-50), 2. EDSON SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO
SCAMATTI FILHO (CPF: 066.761.788-42), 4. MAURO ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5.
DORIVAL REMEDI SCAMATTI (CPF: 785.278.568-91), 6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI
(CPF: 070.676.968-60), 7. SCAMATTI & SELLER INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ:
05.329.125/0001-83), 8. DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.189.580/0001-03), 9. CBR –
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ: 05.194.160/0001-32), 10. MINERAÇÃO GRANDES
LAGOS LTDA (CNPJ: 02.894.169/0001-68), 11. R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:
03.779.754/0001-80), 12. ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ:
02.672.915/0001-79), 13. JOÃO CARLOS ALVES MACHADO (CPF: 033.275.308-58), 14. GUEDES 
MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 15. ELVIS CARLOS DE SOUSA (CPF: 064.587.988-65),
com o fim de responsabilizar os requeridos por ilicitudes cometidas no âmbito dos seguintes procedimentos
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licitatórios: Convites nº 29/2006, 31/2006 e 35/2006; Convite nº 19/2007; Convite nº 20/2008; Convites nº
02/2012, 09/2012 e 12/2012; e Tomada de Preço nº 01/2013, todos custeados com recursos federais
repassados ao Município de Pontalinda/SP pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério do Turismo.

 

A inicial (Id 1677725) veio instruída com documentos.

 

A parte autora distribuiu cautelar autônoma equivocadamente a qual foi registrada sob o nº
5000077-64.2017.403.6124. Essa distribuição foi cancelada por determinação deste juízo, que também
determinou a juntada dela nestes autos, onde será analisada como pedido de tutela de urgência de natureza
cautelar em caráter incidental, conforme se observa nos Ids 1802331 e 1802348.

 

Feito esse introito para fins elucidativos, passo à análise do pedido da tutela cautelar incidental cujo objeto
consiste no bloqueio de bens dos requeridos no valor de R$1.463.556,23 (um milhão quatrocentos e sessenta
e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), salvo nos casos das sociedades
empresariais 1. ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79), 2.
R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80) e 3. CBR –
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ: 05.194.160/0001-32) e do corréu JOÃO CARLOS ALVES
MACHADO (CPF: 033.275.308-58), representante da CBR, cujos bloqueios deverão se limitar ao montante
correspondente aos procedimentos licitatórios fraudulentos de que participaram, conforme tabela de fls. 15 do
anexo de Id 1802321, no valor, respectivamente, de: R$354.289,71, R$153.088,86 e R$1.009.554,53; e dos
corréus 1. GUEDES MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 2. ELVIS CARLOS DE SOUSA
(CPF: 064.587.988-65), cujos bloqueios deverão se limitar, respectivamente, em R$1.332.771,67 e
R$184.161,43.

 

Sustenta o MPF, inicialmente, que ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa contra os
requeridos, uma vez que eles, através de uma complexa engenharia empresarial, burlaram inúmeras licitações
de prefeituras, principalmente, na região noroeste do Estado de São Paulo. A fraude consistia em abertura de
empresas com a mesma atividade principal, qual seja, a execução de obras relacionadas à pavimentação
asfáltica, guias e sarjetas e galerias pluviais. Em resumo, todo o grupo, em conjunto com as empresas
parceiras, era especializado em fraudar as licitações para recapeamento e pavimentação asfáltica.

 

É a síntese do necessário.

 

DECIDO 

 

Apesar de ainda não restar plenamente justificada a competência da Justiça Federal (por ora, há no polo
passivo apenas particulares), entendo que o exame do pedido de indisponibilidade em momento posterior
pode tornar o seu resultado ineficaz em caso de deferimento do pleito inicial.
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Por essa razão, sem prejuízo de posterior análise quanto à competência deste Juízo, passo a apreciar o pedido
de indisponibilidade.

 Após analisar detidamente a inicial desta ação civil pública, verifico que o Ministério Público Federal
esclareceu, detalhadamente, como a força-tarefa, formada entre o Ministério Público Federal, o Ministério
Público do Estado de São Paulo e a Polícia Federal, deflagrou a “Operação Fratelli” (Máfia do Asfalto).
Verifico, também, que ele se preocupou em descrever todo o “modus operandi” da suposta organização
criminosa denominada “Grupo Scamatti”, de forma a delinear, precisamente, como eram normalmente
fraudadas as licitações públicas dos mais variados municípios integrantes do noroeste paulista (participação
de várias empresas de um mesmo e único grupo econômico dando a impressão de que havia uma
concorrência legal, quando ela, na verdade, não existia – ou – o uso dos mais variados expedientes para
afastar as outras empresas concorrentes). Verifico, ainda, que ele se preocupou, inclusive, de mencionar,
individualmente, a atividade principal desenvolvida por cada uma das pessoas físicas e jurídicas integrantes
do polo passivo da lide.

 

Saliento, ainda, que o MPF tratou dos fatos específicos que ensejaram a propositura desta ação civil pública
consistente na existência de fraudes em licitações de obras no Município de Pontalinda/SP, especificando as
licitações fraudulentas.

Nesse sentido, descreveu, pormenorizadamente, como se consumou a fraude em cada um desses
procedimentos licitatórios, inclusive com a menção expressa das folhas das peças informativas e/ou dos
inquéritos civis em apenso que, segundo ele, fazem prova das ilegalidades perpetradas, as quais podem ser
consultadas nestes autos, ressalvada a decretação de sigilo.

 

Analisando esses trechos juntamente com todas as peças informativas e/ou dos inquéritos civis anexados,
noto que existem neste momento processual, pelo menos alguns fortes indícios de que os requeridos
fraudaram os aludidos procedimentos licitatórios do Município de Pontalinda/SP, o que já é o bastante para
decretar a indisponibilidade de seus bens com vistas à futura reparação do dano causado ao Erário Público.

 

Saliento, no ponto, que, em casos assim, não há a necessidade de individualização dos bens e, tampouco, a
necessidade de prova acerca da eventual dilapidação do patrimônio, pois o risco é presumido e a tutela é de
evidência. Dentro desse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

 

 

 

..EMEN: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROVA DE
DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS ATOS DE IMPROBIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem deu
parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial e

Num. 2032486 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: LORENA DE SOUSA COSTA - 22/08/2017 18:09:13
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17082218091382800000001931291
Número do documento: 17082218091382800000001931291



determinou a indisponibilidade de veículo de propriedade do agravante, por entender necessária a prova de
dilapidação do patrimônio. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº
1.366.721, BA, sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento de que é possível o juiz "decretar
a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de
improbidade administrativa". 3. Observa-se que o Tribunal a quo não examinou a existência de indícios de
improbidade, tendo encerrado a questão na falta de evidência de dilapidação patrimonial. 4. Afastada a
necessidade de comprovação de dilapidação do patrimônio, todavia sem constar no acórdão recorrido
elementos que indicam a presença de fortes indícios da prática do ato de improbidade, mostra-se necessário o
retorno dos autos para que o Tribunal de origem reaprecie o pedido de indisponibilidade de bens à luz do
entendimento adotado no recurso repetitivo. 5. Não ocorrência de julgamento extra petita e inaplicabilidade
das Súmulas 283/STF e 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. ..EMEN: (STJ - AARESP 201302543670
AARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL –
1396811 - PRIMEIRA TURMA - DJE DATA:17/03/2015 ..DTPB: - REL. MARGA TESSLER (JUÍZA
FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO)

 

 

 

..EMEN: RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO
IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
BENS A SEREM ALCANÇADOS PELA CONSTRIÇÃO. 1 - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o
entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do
patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº
8.429/1992 (LIA). 2 - Nas "demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade
prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet, podendo
recair sobre aqueles adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de
família" (REsp 1.287.422/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). Nesse mesmo
sentido, vejam-se, ainda: REsp 1.343.293/AM, Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Convocada
TRF 3ª Região -, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.282.253/PI, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 5/3/2013; REsp 967.841/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 8/10/2010; bem como as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.410.1689/AM, Relª. Ministra
Assusete Magalhães; DJe 30/9/2014; e AREsp 436.929/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe
26/9/2014, e AgRg no AREsp 65.181/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/5/2014. 3 - Recurso
especial provido. ..EMEN: (STJ - RESP 201401483190 - RESP - RECURSO ESPECIAL – 1461882 -
PRIMEIRA TURMA - DJE DATA:12/03/2015 ..DTPB: - REL. SÉRGIO KUKINA)

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. LIMINAR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se da ACP 0000433-93.2015.4.03.6002 ajuizada
para apurar e condenar os réus, dentre eles as agravantes, por suposta prática de atos ímprobos no âmbito da
Prefeitura Municipal de Itaporã/MS, conforme apurado no "Relatório de Fiscalização 01262" da

Num. 2032486 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: LORENA DE SOUSA COSTA - 22/08/2017 18:09:13
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17082218091382800000001931291
Número do documento: 17082218091382800000001931291



Controladoria Geral da União, causadores de dano ao erário, nos termos do artigo 10 da Lei 8.429/92,
consistente em: (1) redirecionar procedimentos licitatórios (Convite 016/2008 e 049/2008) à empresa
fornecedora de medicamentos, para compra de medicamentos, através de ilegal fracionamento de objeto, a
fim de manter a aquisição dentro dos limites para a adoção da modalidade "convite"; e (2) pagar pela
aquisição dos medicamentos através de recursos federais, decorrentes de repasses do "Programa de Atenção
Básica", que jamais foram entregues à Municipalidade, embora certificado seu recebimento por servidores
municipais. 2. A União, autora da ação, requereu o bloqueio liminar de bens e valores para acautelar a
pretensão de aplicar as sanções do artigo 12, II, da Lei 8.429/92, no valor de R$ 801.823,32 (R$ 700.911,66
relativo ao dano ao erário e R$ 400.911,66 relativo ao valor da multa) à STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA, e R$ 500.911,66 (R$ 400.911,66 relativo ao dano ao erário e R$ 100.000,00 relativo
ao valor da multa) à TEREZINHA CAETANO FREITAS; tendo sido deferida a liminar pleiteada. 3. No
âmbito do exame devolvido pelo recurso interposto, cabível e necessário registrar que o "Relatório de
Fiscalização 01262" da CGU, item 2.2, descreve irregularidades constatadas na execução do "Plano Estadual
de Assistência Farmacêutica" pelo Município de Itaporã/MS, na aquisição de medicamentos. Foi constado
que, nos certames realizados em 2008 (incluindo os Convites 16/2008 e 49/2008) para aquisição de
medicamentos com recursos federais de convênio, teria havido: direcionamento de licitação a fornecedores,
sobrepreço na aquisição de medicamentos, fracionamento de despesa para adequação em modalidade menor
ao pertinente ao todo e controle de estoque deficiente. Destacou a autora, por sua vez, a coincidência entre
datas de emissão de notas fiscais dos medicamentos (Convites 16 e 49/2008) e seu recebimento por
servidores do Município de Itaporã/SP, às vezes com saída já no período da noite, embora local de origem e
destino distem muito (mais de mil quilômetros), a corroborar a suspeita de desvio dos medicamentos. 4. A
fim de impugnar tal alegação, as agravantes apresentam cópias de notas fiscais com carimbos de autoridade
tributária fiscalizatória estadual, bem como conhecimentos de carga vinculados, a provar a efetiva entrega
dos medicamentos e a inexistência de fraude. Trata-se de comprovação de emissão de notas fiscais, mas não
de que foi recebida a compra pelo Município, vez que a chancela fiscal indica o trânsito e a fiscalização
tributária, não a efetiva entrega, faltando, pois, substrato para desconstituir, de plano, a presunção relativa de
legitimidade e veracidade das apurações feitas pela Controladoria Geral da União, no sentido da divergência
no saldo documental de medicamentos diante do constatado fisicamente no almoxarifado central do
Município. 5. Quanto aos comprovantes de recebimentos dos convites, o que se afirmou foi que houve
recebimento da "carta convite" na mesma data da abertura dos certames, além de se tratar de modalidade de
licitação adotada de forma fraudulenta pela Municipalidade, a fim de direcionar a licitação, tendo como
beneficiários, dentre outros, as agravantes. 6. Quanto ao requisito da urgência, para possibilitar o deferimento
do bloqueio de bens, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos casos
de indisponibilidade de bens em decorrência de imputação de conduta qualificada como ímproba ao erário, o
pressuposto do dano irreparável ou de difícil reparação ("periculum in mora") encontra-se implícito no artigo
7° da Lei 8.429/1992, sem que seja necessária comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de
patrimônio. 7. No que se refere à prescrição da pretensão punitiva em relação à multa civil prevista no artigo
12, II, da Lei 8.429/92, firme a jurisprudência no sentido de que é idêntico o prazo para o agente público e
para os particulares, beneficiários do ato ímprobo, o que afasta, considerando a data dos fatos, a ocorrência da
prejudicial de mérito. 8. Quanto às demais alegações, relativas ao excesso de constrição, forma de apuração
dos valores, equívoco na apuração do valor do suposto dano ao erário, não se mostra possível sua análise
neste recurso, pois não houve conhecimento de tais questões em primeiro grau, devendo ser preservado o
duplo grau de jurisdição. 9. Inexistência dos requisitos de plausibilidade jurídica e periculum in mora para
efeito de reforma da decisão agravada: desprovimento do agravo inominado. (TRF3 - AI
00070547020154030000 AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 553945 - TERCEIRA TURMA - e-DJF3
Judicial 1 DATA:28/05/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO: - REL. DESEMBARGADOR FEDERAL
CARLOS MUTA).
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Posto isso, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada nestes autos, motivo por que DECRETO a 
indisponibilidade de bens dos requeridos no no valor de R$1.463.556,23 (um milhão quatrocentos e sessenta
e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), salvo nos casos das sociedades
empresariais 1. ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79), 2.
R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80) e 3. CBR –
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ: 05.194.160/0001-32) e do corréu JOÃO CARLOS ALVES
MACHADO (CPF: 033.275.308-58), representante da CBR, cujos bloqueios deverão se limitar ao montante
correspondente aos procedimentos licitatórios fraudulentos de que participaram, conforme tabela de fls. 15 do
anexo de Id 1802321, no valor, respectivamente, de: R$354.289,71, R$153.088,86 e R$1.009.554,53; e dos
corréus 1. GUEDES MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 2. ELVIS CARLOS DE SOUSA
(CPF: 064.587.988-65), cujos bloqueios deverão se limitar, respectivamente, em R$1.332.771,67 e
R$184.161,43; devendo a Secretaria deste Juízo Federal de Jales/SP tomar as seguintes providências:

 

a) que por meio do convênio firmado pelo Banco Central do Brasil com o Superior Tribunal de Justiça e o 
Conselho da Justiça Federal (sistema BACENJUD), seja repassada às instituições financeiras a ordem para o
bloqueio do saldo das contas correntes e aplicações financeiras dos requeridos 1. OLÍVIO SCAMATTI (CPF:
054.203.988-50), 2. EDSON SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO SCAMATTI FILHO (CPF:
066.761.788-42), 4. MAURO ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5. DORIVAL REMEDI
SCAMATTI (CPF: 785.278.568-91), 6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI (CPF: 070.676.968-60),
7. SCAMATTI & SELLER INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 05.329.125/0001-83), 8. DEMOP
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.189.580/0001-03), 9. MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
(CNPJ: 02.894.169/0001-68), até o limite de R$1.463.556,23 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil
quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos);

 

b) que por meio do convênio firmado pelo Banco Central do Brasil com o Superior Tribunal de Justiça e o
Conselho da Justiça Federal (sistema BACENJUD), seja repassada às instituições financeiras a ordem para o
bloqueio do saldo das contas correntes e aplicações financeiras da requerida 1. ULTRAPAV ENGENHARIA
DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79), 2. R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80) e 3. CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ:
05.194.160/0001-32) e do corréu JOÃO CARLOS ALVES MACHADO (CPF: 033.275.308-58),
representante da CBR, cujos bloqueios deverão se limitar ao montante correspondente aos procedimentos
licitatórios fraudulentos de que participaram, conforme tabela de fls. 15 do anexo de Id 1802321, no valor,
respectivamente, de: R$354.289,71, R$153.088,86 e R$1.009.554,53; e dos corréus 1. GUEDES MARQUES
CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 2. ELVIS CARLOS DE SOUSA (CPF: 064.587.988-65), cujos
bloqueios deverão se limitar, respectivamente, em R$1.332.771,67 e R$184.161,43, devendo a Secretaria
certificar o cumprimento do ato.

 

c) que por meio do Sistema RENAJUD seja repassada a ordem de bloqueio judicial de transferência dos 
automóveis em nome dos requeridos 1. OLÍVIO SCAMATTI (CPF: 054.203.988-50), 2. EDSON
SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO SCAMATTI FILHO (CPF: 066.761.788-42), 4. MAURO
ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5. DORIVAL REMEDI SCAMATTI (CPF: 785.278.568-91),
6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI (CPF: 070.676.968-60), 7. SCAMATTI & SELLER
INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 05.329.125/0001-83), 8. DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ:
03.189.580/0001-03), 9. CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ: 05.194.160/0001-32), 10.
MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA (CNPJ: 02.894.169/0001-68), 11. R.B. ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80), 12. ULTRAPAV ENGENHARIA DE
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PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79),  13. JOÃO CARLOS ALVES MACHADO (CPF: 
033.275.308-58), 14. GUEDES MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 15. ELVIS CARLOS DE
SOUSA (CPF: 064.587.988-65). A medida somente alcançará os veículos sobre os quais não pendam
restrições anotadas junto ao sistema;

 

d) que, em relação aos bens imóveis dos requeridos 1.   OLÍVIO SCAMATTI (CPF: 054.203.988-50), 2.
 EDSON SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO SCAMATTI FILHO (CPF: 066.761.788-42), 4.

MAURO ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5. DORIVAL REMEDI SCAMATTI (CPF:
785.278.568-91), 6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI (CPF: 070.676.968-60), 7. SCAMATTI &
SELLER INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 05.329.125/0001-83), 8. DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
(CNPJ: 03.189.580/0001-03), 9. CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ:
05.194.160/0001-32), 10. MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA (CNPJ: 02.894.169/0001-68), 11. R.B.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80), 12. ULTRAPAV ENGENHARIA
DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79),  13. JOÃO CARLOS ALVES MACHADO (CPF: 
033.275.308-58), 14. GUEDES MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 15. ELVIS CARLOS DE
SOUSA (CPF: 064.587.988-65), seja imediatamente encaminhada a ordem de indisponibilidade através do
sítio www.indisponibilidade.org.br;

 

e) que, por meio do Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil – SACI, da ANAC, sejam buscadas 
informações acerca da eventual propriedade de aeronaves pelos requeridos 1. OLÍVIO SCAMATTI (CPF:
054.203.988-50), 2. EDSON SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO SCAMATTI FILHO (CPF:
066.761.788-42), 4. MAURO ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5. DORIVAL REMEDI
SCAMATTI (CPF: 785.278.568-91), 6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI (CPF: 070.676.968-60),
7. SCAMATTI & SELLER INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 05.329.125/0001-83), 8. DEMOP
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.189.580/0001-03), 9. CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA
(CNPJ: 05.194.160/0001-32), 10. MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA (CNPJ: 02.894.169/0001-68),
11. R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80), 12. ULTRAPAV
ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79),  13. JOÃO CARLOS ALVES 
MACHADO (CPF: 033.275.308-58), 14. GUEDES MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 15.
ELVIS CARLOS DE SOUSA (CPF: 064.587.988-65);

 

f) que sejam solicitados à Comissão de Valores Mobiliários em São Paulo/SP e à Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia – CBLC informações acerca da existência de títulos e ações em nome dos requeridos
1. OLÍVIO SCAMATTI (CPF: 054.203.988-50), 2. EDSON SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO
SCAMATTI FILHO (CPF: 066.761.788-42), 4. MAURO ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5.
DORIVAL REMEDI SCAMATTI (CPF: 785.278.568-91), 6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI
(CPF: 070.676.968-60), 7. SCAMATTI & SELLER INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ:
05.329.125/0001-83), 8. DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.189.580/0001-03), 9. CBR –
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ: 05.194.160/0001-32), 10. MINERAÇÃO GRANDES
LAGOS LTDA (CNPJ: 02.894.169/0001-68), 11. R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:
03.779.754/0001-80), 12. ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ:
02.672.915/0001-79),  13. JOÃO CARLOS ALVES MACHADO (CPF: 033.275.308-58), 14. GUEDES 
MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 15. ELVIS CARLOS DE SOUSA (CPF: 064.587.988-65),
informando, em caso positivo, o número do código da conta, a identificação do agente de custódia e a cotação
do ativo;
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g) que seja solicitada à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP a averbação da indisponibilidade 
das cotas na fração correspondente dos requeridos 1. OLÍVIO SCAMATTI (CPF: 054.203.988-50), 2.
EDSON SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO SCAMATTI FILHO (CPF: 066.761.788-42), 4.
MAURO ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5. DORIVAL REMEDI SCAMATTI (CPF:
785.278.568-91), 6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI (CPF: 070.676.968-60), 7. SCAMATTI &
SELLER INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 05.329.125/0001-83), 8. DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
(CNPJ: 03.189.580/0001-03), 9. CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ:
05.194.160/0001-32), 10. MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA (CNPJ: 02.894.169/0001-68), 11. R.B.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80), 12. ULTRAPAV ENGENHARIA
DE PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79),  13. JOÃO CARLOS ALVES MACHADO (CPF: 
033.275.308-58), 14. GUEDES MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 15. ELVIS CARLOS DE
SOUSA (CPF: 064.587.988-65), em eventuais empresas;

 

h) que seja solicitada à Capitania Fluvial do Tietê – Paraná a averbação de indisponibilidade de eventual 
propriedade de embarcações pelos requeridos 1. OLÍVIO SCAMATTI (CPF: 054.203.988-50), 2. EDSON
SCAMATTI (CPF: 040.668.138-44), 3. PEDRO SCAMATTI FILHO (CPF: 066.761.788-42), 4. MAURO
ANDRÉ SCAMATTI (CPF: 055.165.228-46), 5. DORIVAL REMEDI SCAMATTI (CPF: 785.278.568-91),
6. MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI (CPF: 070.676.968-60), 7. SCAMATTI & SELLER
INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 05.329.125/0001-83), 8. DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ:
03.189.580/0001-03), 9. CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA (CNPJ: 05.194.160/0001-32), 10.
MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA (CNPJ: 02.894.169/0001-68), 11. R.B. ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 03.779.754/0001-80), 12. ULTRAPAV ENGENHARIA DE
PAVIMENTOS LTDA (CNPJ: 02.672.915/0001-79), 13. JOÃO CARLOS ALVES MACHADO (CPF: 
033.275.308-58), 14. GUEDES MARQUES CARDOSO (CPF: 018.642.048-00) e 15. ELVIS CARLOS DE
SOUSA (CPF: 064.587.988-65).

 

Decreto, por ora, o sigilo dos autos.

 

Após o cumprimento da indisponibilidade:

 

a) Intime-se o Município de Pontalinda/SP para, querendo, manifestar o seu interesse em integrar a lide, no
prazo de 05 (cinco) dias.

 

b) Intime-se, ainda, a União para, querendo, manifestar o seu interesse em integrar a lide, no prazo de 05
(cinco) dias.

 

  Conquanto o MPF tenha alegado que não anexou aos autos os documentos contidos em DVDs por conta de 
limitação de espaço dos arquivos, INTIME-O para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de
proceder à devida anexação cuja atribuição lhe compete, devendo adequar os arquivos aos limites
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normativos, sob pena de preclusão, uma vez que não se trata da hipótese excepcional descrita no §3º do
artigo 13 da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça c.c. artigos 5º e 8º da Resolução Pres nº
88/2017.

 

Oportunamente, após a manifestação da União, venham os autos novamente conclusos para decisão acerca da
competência da Justiça Federal para julgar o presente feito.

 

Intime-se o MPF. Cumpra-se, com urgência.

 

 

 

Jales, 22 de agosto de 2017.

 

 LORENA DE SOUSA COSTA                                 

 

Juíza Federal Substituta
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