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Representante:N/C

Representados: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e

AlstomBrasil Ltda.

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Ementa:

Patrimônio público. Notício de corrupçõo envolvendo os

Contratos nO 8486.4020110 1 e 848640201102 -

integrantes do Projeto "Boa Viagem", de 22 de agQsto

de 2005, celebrados entre a Alstom Brasil Ltdo. e Cl

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM.

Suspeita de envolvimento do entõo Governa~r José

Serro. Ausência de indícios. Fatos nõo cont~mpOrqneo$

00 mandato do ex-Governador. Arquivamento.

Cuida-se de inquérito civil instaurado de ofício, em 20 de março

de 2009, para apuração de supostas irregularidades nos Contratos n°

848640201101 e 848640201 102, de 22 de agosto de 20.05,

celebrados entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

- e a empresa Alstom Brasil Ltda., o primeiro destinado à pr~tação de

serviços técnicos especializados de recup~raçõo de 7 (sete) trens-

unidade elétricos (TUEs) da série 1600, da CPTM, com fomecim.ento

integrado de serviços de engenharia, materiais, insumos,equipamentos e
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assistência técnica (Lote A3), pelo valor de R$ 7.583.113;3:5, e o

segundo, à prestação de serviços técnicos especializados de re(;uper(:lção

de 28 (vinte e oito) trens-unidade elétricos (TUEs)( da CPTM, com

fornecimento integrado de serviços de engenharia, materiais, insumos,

equipamentos e assistência técnica (lote A4), pelo valor de R$

14.829.970,83.

o procedimento foi arguivado, em 18 de ma~ço de 2010, .peto 6°

Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, Udiante

da inexistência de restrição ao universo de competidores nO âm~ito da

concorrência pública nO 8486402011 e do ausência de qvalquer

prejuízo aos cofres públicos" (fls. 321/328).

Homologada a promoçõo de arquivamento em 10 de junho de

2010 (fi. 338)

Desarquivamento determinado em 31 de julho de 2013, dic,mte do

surgimento de fotos novos relacionados à formação de cartel em

licitações envolvendo a CPTM (fI. 339).

Inúmeras diligências foram a partir daí realizadas, conforme

consta do relatório de fls. 564/568, da Promotoria de Justiça do

Patrimônio Público e Social da Capital.

Os autos foram encaminhados 00 Procurador-Geral de Justiça em

virtude do suposto envolvimento do ex-Governador José Serra.

Esseo relatório. Decido.

Cumpre, de início, destacar que as investigações foram retolTlodas

pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Sodal da Capital
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após os autos terem sido arquivados com homologação do Conselho

Superior do Ministério Público, o que demanda, neste momento, p~squiso

acerca de eventual existência de indícios de envolvimento do ex-

Governador José Serra, dados os estreitos limites de atvação do

Procurador-Geral de Justiça (art. 116, rv, da le nO734/93).

o presente inquérito civil (n° 628/08), 00 qual foram apensados

os Inquéritos Civis n° 624/13, 625/13, 626/13, 632/08 e 1.547/09,

veio ao Procurador-Geral de Justiça em virtude do notícia, veiculada em

procedimento relativo o fatos conexos (Inquérito Civil n° 648/08), do

surgimento de novos evidências de envolvimento do ex-Governador José

Serra na prático de atos de corrupção em licitações e contratos do

sistema "metro-ferroviários de São Paulo".

As evidências de participaçõo do ex-Governador José Serra

teriam sido encontrados no bojo do Inquérito 3.81 5, do Svpremo Tribunol

Federal, que investiga suposto prótica de crimes envolvendo agent~s

públicos e pessoas ligados 00 Grupo 5iemens em procedimentos

licitatórios e contratos do Metrô de São Paulo (Inquérito 3.815, vai. 16,

fi. 3741), e cujo cópia foi carreado aos autos do Inquérito Civil nO

648/08 (fi. 552), da Promotoria de Justiça do Patrimônio PúbUco e

Social da Capital.

Vale lembrar que os fundamentos do arquivamento anteriormenfe

promovido pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social do

Capital consistiram, em suma, no ausência de prova de ocorrê~da de

atos ilícitos no licitação e no contrato celebrado entre a Sie~ens ltda. e

a CPTM, el naquela oportunidade, não se cogitou, sequer em tese, g

participação do Governador em otos de corrupção.
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Esse panorama não se alterou, em relação ao ex-Governcsdor,

apesar dos novos elementos trazidos aos autos.

A recente de.cisão lançada nos autos do Inquérito n03.8J 5, do

Supremo Tribunal Federal, que tem por objeto a investigoçõo de suposto

esquema de corrupção envolvendo a empresa Siemens Ltda. em

licitações do Metrô do Estado de São Paulo não fez refer,ndo algYtm!

ao ex-Governador JoséSerra.

Tampouco as declarações prestados à Polícia Federal pelo

testemunho Nelson Branco Marchetti (Inquérito n° 3.815, vol. 12, fl~

2548/2553), ex-funcionário da Siemens Ltda., em 05 de novembro de

201 3, eleitas como motivo de remessa dos autos do Inquérito Civil nO

648 /08 ao Procurador-Geral de Justi~a por supostamente conterem

elementos que implicariam em suspeita de envolvimento do ex-

Governador José Serra em atos de corrupção, têm a dimensão que lhes

foi dada.

A leitura atento dos declarações do referido testemunha çonduz

justamente ao entendimento contrário. O relato, longe de levantar

suspeita contra o ex-Governador, revelo, ao contrário, a justa

preocupação do Chefe do Executivo em relação aos' p~~juJ~()Sq.ue

poderiam advir ao Estado caso a proposto vencedora do certame

(apresentado pela empresa CAF) fosse desqualificado em virtude de

medidas ludiciais intentadas pelo Siemens. Confira-se o trecho

contextualizado: U(••• ) o Declarante foi informado por JOSÉ SERRA,que,

se o CAF fosse desqualificada em razão do rnemdado de segurança

impetrado pela SIEMENS lTDA., o Governo iria cancelo r a licitação e

não simplesmente adjudicar o objeto ao segundo colocado, porque a

diferença de preços entre as propostas do primeiro e do segundo
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colocados era grande e o Governo não concordava em pagQr o Vdlo(

mais alto da proposta oferecida pela empresa em que o DedaronfJ

trabalhava."

De qualquer modo, os fatos mencionados por Nelson Branco

Marchetti ocorreram entre os meses de fevereiro de 2007 e dezembro

de 2008, 00 posso que os contratos relativos ao "Projeto 800 Viasaern"

(Contratos nO848740201100, nO848640201102, nO848640201101,

n° 848640201100, nO 848940201100, nO 848840201100, n0

848840201101, nO 848840201102, nO 848840201103 e n0

848840201104), investigados neste Inquérito Civil nO 62.8/08 (n0

572/08) (referente oos Contratos nO 848640201101 e

848640201102), ao qual foram apensados os de nO 1.547/09,

624/13, 625/13, 626/13 e 923/13),1 .@ no Procedimento PJPP-CAP,.o .

~8/08 (referente ao Cantra:a nO 8488402011~2). far~ta@ol 1 j
fIrmados no ano de 2005, epoca em que Jose Serranao .ér.g

Governador de São Paulo (mandato iniciou-se em janeiro de 2007 e

findou em 02 de abril de 201O).

Enfim, passados mais de cinco anos desde a instoura,~o do

inquérito civil pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e

Social, nõo foram até o momento identificados indícios de envolvimento

do ex-Governador José Serra no prática de atos de improbidade

administrativa relacionados ao "Projeto Boa Viagem", o que torna ilógico

o prosseguimento do feito neste Órgão de Execução, ress.alvada a

hipótese de surgimento de novas provas que situem os fatos na órbita de

apreciação do Procurador-Geral de Justiça.

1 Relação contida no Inquérito nO 3.815, vai. 17, fI. 3.800 (CD de fi. 552)
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Ante o exposto, promovo o arquivamento do fnqQérito Civil nQ

628/08 (n° 572/08) (referente aos Contratos nO848640201) 01 e

84864020] ] 02), do Inquérito Civil nO 1.547/09 (referente ao Contrato

n° 848640201100), Inquérito Civil n° 624/13 (referente aos Contratos

nO 84894020] 100 e 848840201100), Inquérito Civil nO 625/13

(referente ao Contrato n° 848840201103), Inquérito avir nO626/13
(referente ao Contrato nO848840201104) e Inquérito Civil nO923/13

(nO632/08) (referente ao Contrato nO848840201101), em .r.la.ção CiO

ex-Governador José Serra, determinando a remessa ao Con.lho

Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) d'a.~ PQra o
necessárioreexame.

Antes, porém, autue-sea planilho presa à contracap.a,que elenca

os contratos celebrados pela CPTMentre 1998 a 2008.

Após a homologação do arquivamento pelo ConselhoSuperior do

Ministério Público, restitua-se o Inquérito Civil nO62$/08 (572/08) e

apensos à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da

Capital para a adoção das providências cabíveis.

GRCP
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