
 
 
 
 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1207/2014 

Representante: Instaurado de ofício. 

Representados: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ,        

Construtora OAS, Consórcio Queiróz Galvão, Bombardier, Alberto Youssef e         

Engenheiro Vagner Mendonça. 

Objeto: Apuração de irregularidades consistentes em supostos desvios na licitação         

do trecho do Monotrilho entre as Estações Oratório e Vila Prudente, integrante da             

Linha 15-Prata do Metrô e descumprimento do prazo de entrega do referido trecho             

do Monotrilho pelos representados. 

  

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

  

Ementa: Reportagem jornalística contendo    

lista apreendida na residência de Alberto      

Youssef. Supostas irregularidades nas    

licitações do Monotrilho do Metrô. Oitiva do       

investigado e relator da lista apreendida,      

confirmando que a mesma se refere à relação        

travada entre particulares. Inexistência de     

indícios de envolvimento de agentes públicos –       

requisito imprescindível para a configuração de      

ato de improbidade. Ausência de provas da       

prática de ato de improbidade administrativa.      

Arquivamento.  

 

                                   Trata-se de inquérito civil instaurado de ofício, com o escopo de           

apurar irregularidades consistentes em supostos desvios na licitação do trecho do           

Monotrilho entre as Estações Oratório e Vila Prudente, integrante da Linha 15-Prata            



 
 
 
 

 

do Metrô e descumprimento do prazo de entrega do referido trecho do Monotrilho             

pelos representados. 

 

A portaria de fls.2/2B foi baixada em face da distribuição do           

protocolado nº 66.0695.0001207/2014-2 com cópia da reportagem da revista         

‘CartaCapital”, edição de 06 de dezembro de 2014 e planilha de contratos            

apreendida por ordem da Justiça Federal no imóvel situado na Rua Dr. Afonso Braz,              

nº 747, Apto. 111-A, Soho, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, de Alberto              

Youssef (documentos extraídos do endereço     

eletrônico http://www.cartacapital.com.br/revista/828/a-planilha-de-youssef-774.html, 

em 08/12/2014). 

 

Dita reportagem dá conta de supostos desvios na licitação         

referente à construção do Monotrilho no trecho entre as Estações Oratório e Vila             

Prudente, nesta Capital, integrante da Linha 15-Prata do Metrô. 

 

Consta, ainda, da Portaria que a planilha acima referida foi          

regularmente apreendida pela Equipe Geral n. SPSP59, da Operação Bidone, por           

força de ordem judicial em devido processo legal, o IPL nº 1041/2013-4 do             

Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional do Paraná,         

consistente no item n. 07, Subitem-01, referente ao item 17, do Auto            

Circunstanciado de Busca e Arrecadação. 

 

Consta, mais, que na página 14 da planilha apreendida com o           

“doleiro” Alberto Youssef (fls.21 do protocolado), consta o cliente “Construtora OAS           

Ltda.”, contato “Engenheiro Vagner Mendonça”, telefone 11-7722-6761, cliente final         

http://www.cartacapital.com.br/revista/828/a-planilha-de-youssef-774.html


 
 
 
 

 

“Metrô/SP”, Referência-Projeto “Obra Vila Prudente”, Número de Proposta        

“SKOAS070411.001”, UF “SP”, Proposta Enviada em “7/4/2011”, valor “R$         

7.901.280,00”. 

 

Consta, por fim, que além da suspeita de desvio do valor           

acima, houve descumprimento do prazo de entrega do referido trecho do Monotrilho            

pelos representados. 

 

Ou seja, a instauração do Inquérito Civil em análise ocorreu,          

pois os atos supostamente praticados pelos representados constituem improbidade         

administrativa que importa em enriquecimento ilícito, dano ao erário e que atenta            

contra os princípios da administração pública, especialmente da legalidade e da           

moralidade. 

 

 A fls.48 a empresa Bombardier Transprotation Brasil Ltda. se         

habilitou nos autos e solicitou vista e extração de cópias, certo que a fls.64 foi               

deferida apenas a vista.   

                 

A fls.68 foi anexada impressão de mensagem eletrônica, dando         

conta do péssimo funcionamento do Monotrilho no trecho referido. 

 

 A fls.70 a Procuradoria da República no Paraná encaminhou         

ofício com autorização de compartilhamento dos elementos de prova colhidos no           

bojo da “Operação Lava Jato”, especificamente dos números dos principais          

processos que envolvem o colaborador Alberto Youssef e suas respectivas chaves           

de acesso, a saber: Inquérito Policial – autos nº 5049557-14.2013.4.04.7000; Busca           



 
 
 
 

 

e apreensão de Alberto Youssef – autos nº 5001446-62.2014.4.04.7000; Quebra de           

sigilo telefônico – autos nº 5026387-13.2013.4.03.7000; Quebra de sigilo telefônico          

nº 4059597-93.2013.4.04.7000 e Busca e apreensão – autos nº         

5073475-13.2014.404.7000. 

 

Nova manifestação da empresa Bombardier Transprotation      

Brasil Ltda. no sentido de ser permitida a extração de cópia do conteúdo do              

envelope de fls.70 foi juntada a fls.72, com novo indeferimento. 

 

A fls.80/86 foi juntada cópia da representação formulada pelo         

Deputado Estadual João Paulo Rilo – objeto do expediente nº          

43.0695.0000365/2015-9, cujos autos foram apensados aos presentes por força de          

determinação de fls.55 daqueles. 

 

A fls.87 foi deprecada a oitiva de Alberto Youssef, Raul          

Fernandes Srour e Adir Assad, com manifestação de interesse de          

acompanhamento dos atos processuais pelo subscritor e pelo 7º Promotor de           

Justiça do Patrimônio Público e Social em exercício. 

 

A fls.88 foi expedido ofício ao Promotor de Justiça Secretário          

do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Crimes Econômicos – GEDEC, a             

fim de que informasse se havia interesse em também acompanhar a oitiva das             

pessoas indicadas na carta precatória de fls.87, com resposta negativa a fls.89. 

 

A fls. 90/93 a Companhia do Metropolitano de São Paulo – em            

atendimento ao que foi solicitado no ofício nº 5921/2015 (fls.79), encaminhou cópia            



 
 
 
 

 

integral e digitalizada do Processo Licitatório nº 41180213, que culminou na           

contratação do Consórcio para a construção do trecho do Monotrilho entre as            

Estações Oratório e Vila Prudente, integrante da Linha 15 – Prata do Metrô, com              

todos os apensos, anexos, caderno e eventuais outros procedimentos correlatos. 

 

A fls.95 foi solicitada junto à Procuradoria Geral de Justiça, a           

expedição de passagens aéreas para que o subscritor e o 7º Promotor de Justiça              

do Patrimônio Público e Social pudessem se deslocar a Curitiba e ouvir            

diretamente Alberto Youssef – faculdade que a Procuradoria da República no           

Paraná deferiu ao subscritor e colega . 
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Em 27 de agosto de 2015, nas dependências da        

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, em Curitiba,         

Estado do Paraná, o investigado ALBERTO YOUSSEF foi ouvido, na presença de            

seu advogado constituído Dr. Adriano Bretas, e declarou que: 

 

“(...) Reconheço a relação copiada a fls.9/42 como sendo         

aquela apreendida no curso de mandado de busca efetuado         

pela Polícia Federal na minha residência na Rua Afonso Brás,          

747, apto. 111-A, na Capital paulista. Esclareço que        

trabalhava para a empresa SANKO SIDER, intermediando       

negócios com possíveis clientes. A referida empresa, em        

linhas gerais, é importadora de tubos utilizados na construção         

civil. Por essa razão, apresentava orçamentos da referida        

empresa para empresas de engenharia atuantes no mercado        

da construção civil e montagem. Nessa linha, a relação         

1 A autorização de viagem foi publicada no Diário Oficial, conforme excerto ora anexado 



 
 
 
 

 

supracitada refere-se a orçamentos que foram repassados       

para diversos clientes indicados na coluna própria. A coluna         

“contato” se refere às pessoas que representavam as        

empresas / clientes. A coluna “cliente final” indicava possíveis         

adquirentes dos produtos importados pela SANKO. Na coluna        

“nº proposta” estão indicados os sinais identificadores de cada         

proposta apresentada pela SANKO em cada projeto       

específico. A coluna “valor R$” indica os valores referentes ao          

material alusivo à proposta apresentada pela SANKO em        

cada uma das linhas da relação. Esclareço que a relação não           

traz nenhuma indicação de valores pagos a nenhum agente         

público. Ela simplesmente retrata a lista de propostas, valores         

e clientes para os quais a SANKO pretendia fornecer o          

material com o qual trabalhava. Embora não tivesse nenhum         

contrato formal, na época atuava como uma espécie de         

representante comercial da SANKO, utilizando minha rede de        

contatos nas empresas construtoras para convencê-las a       

adquirir os produtos da SANKO. Por esse serviço era         

remunerado com uma percentagem no valor do projeto que         

variava entre 3% a 8%. Esclareço que meu contato se          

restringia aos representantes das empreiteiras e não me ative         

em saber quem eram as pessoas que eventualmente delas         

recebiam algum valor à título de propina. Não sei indicar          

nenhum agente público que porventura tenha sido       

beneficiado em projetos listados na relação acima       

mencionados. Bem por isso, nada sei informar sobre os         

contratos atinentes ao Monotrilho entre as estações Oratório e         

Vila Prudente do Metrô de São Paulo e, da mesma forma,           



 
 
 
 

 

sobre os contratos da SABESP e aqueles atinentes ao         

Rodoanel – Trecho Sul.” 

 

De se destacar que o advogado de Alberto Youssef se recusou           

a levar cópia do Termo das Declarações de seu cliente, tendo na oportunidade             

solicitado a extração de certidão do seguinte teor , no que foi atendido: 
2

 

“CERTIDÃO 

Certificamos que, aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto            

de 2015, na Superintendência Regional do Departamento de        

Polícia Federal, em Curitiba, Estado do Paraná, na presença         

do Dr. Augusto Eduardo de Souza Rossini, 9º Promotor de          

Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital – São Paulo           

e do Dr. Otávio Ferreira Garcia, 70º Promotor de Justiça da           

Capital, designado para o exercício das funções do 7º         

Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da         

Capital, em cumprimento à Carta Precatória expedida nos        

autos do Inquérito Civil nº 14.0695.0001207/2014-9, o       

Sr. ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG.     

3.506.470-2/SSP-PR, CPF. 532.050.659/72, filho de Kalim      

Youssef e de Antonieta Youssef, acompanhado do Dr.        

Adriano Bretas, OAB/PR 38.524, com escritório na Rua        

Emiliano Perneta, 424, sala 13, cep 80420-080, Curitiba,        

telefone 041-3022-5867, nos foi apresentado e concordou       

espontaneamente em ser ouvido sobre os fatos tratados no         

Inquérito Civil em epígrafe, bem como na Representação nº         

2 Ora anexada. 



 
 
 
 

 

43.0695.0000365/2015-9 e na Peça de Informação nº       

66.0695.0001210/2014-4, colaborando, dessa forma, com a      

elucidação dos fatos. NADA MAIS. Augusto Eduardo de       

Souza Rossini e Otávio Ferreira Garcia”.                

                         

Nesta oportunidade não foram ouvidos Raul Fernandes Srour e         

Adir Assad. Este por não ter realizado colaboração premiada no âmbito da            

Operação Lava-Jato; aquele por conta do teor das declarações de Alberto Youssef. 

 

É a síntese do necessário. 

 

O caso é de promoção de arquivamento do presente inquérito          

civil e dos dois cadernos investigatórios apensados, por conta de todos eles terem             

tido origem em prova, data venia, imprestável. 

 

As investigações tiveram início com a Portaria de fls.2/2-B, de          

19 de dezembro de 2014, baixada no último dia do ano ‘jurídico’ de 2014, por conta                

da remessa de cópia de reportagem na Revista denominada Carta Capital, edição            

de 06 de dezembro de 2014, pelo 4º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e               

Social, ao Promotor de Justiça Secretário da Promotoria. 

 

O Promotor de Justiça Secretário, por seu turno, efetuou a          

distribuição regular, tendo os presentes autos sido encaminhados ao subscritor. Os           

autos de nº 1.204/2014 foram distribuídos ao 7º PJPP – que, de sua parte, a               

fls.45/46 do apenso solicitou esclarecimentos do 4º PJPP (que encaminhara as           

reportagens), certo que este último prestou as informações de fls.44 dos referidos            



 
 
 
 

 

autos. Em síntese, ele informou que a planilha a que a reportagem faz referência foi               

obtida no sítio eletrônico da Revista Carta Capital, como de resto todas as             

informações que ensejaram a expedição dos ofícios de encaminhamento de sua           

lavra. 

 

As apurações objeto do protocolado nº      

43.0695.0000365/2015-9 – iniciado pela representação do Deputado Estadual        

João Paulo Rilo, também têm por espeque a mesma reportagem da Revista Carta             

Capital e de seus desdobramentos jornalísticos – certo que as informações que            

têm Adir Asssad como protagonista e o Cartel de Trens do Metrô já são objeto de                

outros inquéritos civis e de ações junto às Varas da Fazenda Pública da Capital. 

 

Tudo isso para dizer que os três procedimentos investigatórios         

(1.207/14, 1.210/14 e 365/2015) têm origem na reportagem da revista          

‘CartaCapital”, edição de 06 de dezembro de 2014 e planilha de contratos            

apreendida  por ordem da Justiça Federal no imóvel situado na Rua Dr. Afonso            
3

Braz, nº 747, Apto. 111-A, Soho, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, de Alberto               

Youssef (documentos extraídos do endereço     

eletrônico http://www.cartacapital.com.br/revista/828/a-planilha-de-youssef-774.html). 

 

Com efeito, dita reportagem dava conta de supostos desvios         

na licitação referente à construção do Monotrilho no trecho entre as Estações            

3 A planilha foi regularmente apreendida pela Equipe Geral n. SPSP59, da Operação Bidone, por               

força de ordem judicial em devido processo legal, o IPL nº 1041/2013-4 do Departamento de Polícia                

Federal - Superintendência Regional do Paraná, consistente no item n. 07, Subitem-01, referente ao              

item 17, do Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação. 

 

https://mpmsgfd.mp.sp.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cartacapital.com.br/revista/828/a-planilha-de-youssef-774.html


 
 
 
 

 

Oratório e Vila Prudente, nesta Capital, integrante da Linha 15-Prata do Metrô,            

certo, ainda, que na página 14 da planilha apreendida com o “doleiro” Alberto             

Youssef (fls.21 do protocolado), consta o cliente “Construtora OAS Ltda.”, contato           

“Engenheiro Vagner Mendonça”, telefone 11-7722-6761, cliente final “Metrô/SP”,        

Referência-Projeto “Obra Vila Prudente”, Número de Proposta       

“SKOAS070411.001”, UF “SP”, Proposta Enviada em “7/4/2011”, valor “R$         

7.901.280,00”. 

 

Repita-se: ao ter conhecimento de uma reportagem jornalística,        

o promotor de justiça solicitou a distribuição entre os colegas, para a instauração de              

formais investigações. 

 

Se de um lado tal conduta deve ser louvada – pois guarda            

iniciativa no sentido de que fatos graves sejam severamente apurados, de outro            

determina indagação a nosso talante apropriada, a fim de se saber por qual razão              

incontáveis outras reportagens de idêntica importância também não são objeto de           

iniciativa idêntica? 

 

Outra indagação cabe neste raciocínio: por que não se esperou          

a formal provocação do Ministério Público Federal no Paraná, responsável pela           

notória Operação Lava a Jato, acerca de fatos que porventura caracterizariam           

Improbidade Administrativa em São Paulo após o encerramento das investigações          

que lá acontecem? Afinal, os Procuradores da República já mostraram a           

inquestionável capacidade na busca da verdade, tanto assim que dezenas de           

colaborações premiadas, oitivas e severas condenações vieram à lume, com a           

prisão de tantos ‘poderosos’ da República. 



 
 
 
 

 

 

Não teriam eles – além do dever funcional, a sabedoria e a            

perspicácia de rapidamente encaminhar a esta Promotoria de Justiça do          

Patrimônio Público e Social informações que ensejassem a rápida instauração de           

inquéritos civis para a tomada de imediata decisão com vistas à preservação do             

erário? 

 

Terceira pergunta cabente e que autoriza, a nosso entender, o          

arquivamento dos autos neste momento: por qual razão os Procuradores da           

República no Paraná não remeteram a lista apreendida na casa de Alberto Youssef             

(fls.8/42) e objeto da já anunciada reportagem da Carta Capital? 

 

A reposta foi dada pelo próprio Alberto Youssef ao subscritor e           

ao colega que se deslocaram em custosa viagem de São Paulo até o Curitiba em               

27 de agosto último: 

Reconheço a relação copiada a fls.9/42 como sendo aquela         

apreendida no curso de mandado de busca efetuado pela         

Polícia Federal na minha residência na Rua Afonso Brás, 747,          

apto. 111-A, na Capital paulista. Esclareço que trabalhava        

para a empresa SANKO SIDER, intermediando negócios com        

possíveis clientes. A referida empresa, em linhas gerais, é         

importadora de tubos utilizados na construção civil. Por essa         

razão, apresentava orçamentos da referida empresa para       

empresas de engenharia atuantes no mercado da construção        

civil e montagem. Nessa linha, a relação supracitada refere-se         



 
 
 
 

 

a orçamentos que foram repassados para diversos clientes        

indicados na coluna própria. 

 

Trata-se de uma relação de empresas que Alberto Youssef         

deveria procurar e oferecer a potenciais clientes – construtoras, que nas obras            

utilizariam tubos com as quais a empresa Sanko trabalha. 

 

Youssef – embora informalmente, exercia a função de        

representante comercial da dita empresa e em seu nome atuava no sentido de obter              

contratos para, ao fim e ao cabo, receber comissão de 3% a 8% do valor do projeto. 

 

A lista diz respeito a negócios por entabular ou entabulados no           

âmbito particular, privado, sem qualquer nesga de participação de agentes          

públicos. Nesse sentido: 

 

(...) Esclareço que a relação não traz nenhuma indicação de          

valores pagos a nenhum agente público. Ela simplesmente        

retrata a lista de propostas, valores e clientes para os quais a            

SANKO pretendia fornecer o material com o qual        

trabalhava” (...) 

 

Nota-se, portanto, que a lista que deflagrou a presente         

investigação retrata relação comercial travada exclusivamente entre particulares,        

sem indícios ou provas de participação de agentes públicos, requisito          



 
 
 
 

 

imprescindível para caracterização de ato de improbidade administrativa, conforme         

entendimento sedimentado na doutrina e nos Tribunais Superiores: 

 

“É importante frisar, uma vez mais, que somente será possível          

falar-se em punição de terceiros em tendo sido o ato de           

improbidade praticado por um agente público, requisito       

este indispensável à incidência da Lei nº 8.429/92. Não         

sendo divisada a participação do agente público, estará o         

extraneus sujeito a sanções outras que não aquelas previstas         

neste diploma legal”. (Improbidade Administrativa. Rio de       

Janeiro: Lumen Juris, 2002, p 179).(g.n). 

 

“Não é possível o ajuizamento de ação de improbidade         

administrativa exclusivamente em face de particular, sem a        

concomitante presença de agente público no polo passivo        

da demanda. De início, ressalta-se que os particulares estão        

sujeitos aos ditames da Lei 8.429/1992 (LIA), não sendo,         

portanto, o conceito de sujeito ativo do ato de improbidade          

restrito aos agentes públicos. Entretanto, analisando-se o art.        

3º da LIA, observa-se que o particular será incurso nas          

sanções decorrentes do ato ímprobo nas seguintes       

circunstâncias: a) induzir, ou seja, incutir no agente público o          

estado mental tendente à prática do ilícito; b) concorrer         

juntamente com o agente público para a prática do ato; e c)            

quando se beneficiar, direta ou indiretamente do ato ilícito         

praticado pelo agente público. Diante disso, é inviável o         

manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o         

particular. Precedentes citados: REsp 896.044-PA, Segunda      



 
 
 
 

 

Turma, DJe 19/4/2011; REsp 1.181.300-PA, Segunda Turma,       

DJe 24/9/2010. REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina,       

julgado em 25/2/2014. (STJ – Informativo nº 535). (g.n) 

 

Assim, não há que se falar, pois, em improbidade         

administrativa, motivo pelo qual o Ministério Público Federal no Paraná não enviou a             

lista ou qualquer outra informação que a ela diga respeito. 

 

Consigne-se, ainda, que Alberto Youssef confidenciou ao       

subscritor e ao colega que estas informações já haviam sido apresentadas ao Juiz             

Federal Sérgio Moro – de que a lista tratava de negócios privados, outra autoridade              

que também nada encaminhou ao Ministério Público de São Paulo, por óbvio. Tal             

detalhe foi confirmado em consulta aos autos dos processos digitais indicados no            

ofício nº 1933/2015-PR, juntado no envelope opaco de fls.70, gravado pelo sigilo. 

 

Poder-se-ia indagar se a versão de Alberto Youssef guarda         

credibilidade tal que enseje o arquivamento das investigações neste momento. 

 

A resposta é oferecida com outra pergunta: por que ele não           

falaria a verdade, se já se comprometeu ‘até o pescoço’ em colaborações            

premiadas e que deram espeque a dezenas de indiciamentos, condenações e           

ressarcimentos bilionários ao erário nacional? 

 

Ele mentiria apenas e tão somente com relação à lista de           

fls.8/42? 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201171017


 
 
 
 

 

 

Tal quadro permite que as investigações sejam encerradas de         

imediato, sem a necessidade de ouvir a empresa Sanko ou os demais            

representados, pois – data venia, em nada alteraria o desdobramento das         

investigações. 

 

Afinal, se o notório delator nada trouxe no sentido de apontar a            

ocorrência de improbidade administrativa, solução diferente não darão o Metrô, a           

Construtora OAS, Queiroz Galvão, Bombardier, Vagner Mendonça, Sanko etc. 

 

Indício desse raciocínio se vê a fls.6, em trecho da referida           

reportagem: 

“Em depoimento à CPI da Petrobrás na quinta-feira 27, o dono           

da Sanko, Marcio Andrade Bonilho, confirmou ter repassado        

ao menos 33 milhões de reis ao doleiro pelos serviços de           

intermediação de grandes contratos com construtoras.      

Segundo o empresário, os repasses eram comissões de 3% a          

15% pagas por serviços que foram prestados integralmente.        

‘Era dito no setor que ele tinha tráfego bom junto às           

construtoras’. As empresas citadas na reportagem negam       

qualquer tipo de relação com Youssef e afirmam estar à          

disposição da Justiça para qualquer esclarecimento sobre as        

citações na lista apreendida na casa do doleiro. O Matrô de           

São Paulo e a Secretaria de Transportes do Estado,         

responsáveis pelo Monotrilho e Rodoanel, respectivamente,      

enviaram nota na qual afirmam que a reportagem tira         

conclusões precipitadas baseadas em um documento do       



 
 
 
 

 

inquérito da Lava Jaro (sic). Segundo as empresas, nenhuma         

das obras citadas contratou ou subcontratou os serviços da         

Sanko Sider”. 

 

Vê-se que à CPI da Petrobrás o dono da Sanko confirmou a            

versão de Youssef, outro sintoma da desnecessidade de prosseguir com as           

investigações. 

 

Por fim e em reforço, mister consignar que não aportou na           

Promotoria de Justiça, de forma oficial, nenhuma notícia dos órgãos envolvidos na            

Operação Lava a Jato – Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça            

Federal, a respeito da tal lista. Houvesse irregularidade, certamente o Ministério           

Público Estadual teria sido comunicado. 

 

Postas todas essas premissas, promovo o arquivamento deste        

inquérito civil, com fundamento no art. 9º, da Lei 7.347/85, c.c. o art. 99, inciso I, do                

Ato Normativo nº 484/06-CPJ. 

 

Anote-se, comunique-se e providencie-se o envio dos autos ao         

E. Conselho Superior do Ministério Público para reexame da matéria, nos termos            

do art. 100, caput, do Ato n° 484/06-CPJ.    

  

São Paulo, 22 de setembro de 2015. 
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