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DECISÃO: 
Vistos.
O  Procurador-Geral  da  República  Rodrigo  Janot  Monteiro  de 

Barros assim se manifestou, por intermédio da petição nº 48.705/17:

“I. Relatório

Trata-se  de  inquérito  instaurado  para  apurar  possíveis 
crimes  praticados  na  gestão  do  ex-prefeito  Gilberto  Kassab, 
relacionados  à  concessão  de  isenção  aos  proprietários  do 
pagamento da taxa de inspeção e manutenção de veículos em 
uso do Município de São Paulo, bem como ao pagamento de 
indenização à concessionária prestadora do serviço, Controlar 
S.A.

Do  que  se  extrai  dos  autos,  por  força  do  contrato  de 
concessão n° 034/SVMA-95, a Controlar S.A. prestava o serviço 
de inspeção veicular, para o qual era remunerada diretamente 
pelo  proprietário  do  veículo,  sem  nenhum  ônus  para  o 
Município. No entanto, com a isenção concedida por meio da 
edição dos Decretos Municipais n. 49.463, n. 50.232, e n. 50.351, 
todos de 2008,  o  Município indenizou a concessionária pelos 
serviços  prestados  no  ano  de  2008  em  pelo  menos  R$ 
2.517.673,67  (dois  milhões,  quinhentos  e  dezessete  mil, 
seiscentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) (fls. 
1385/1386).

Esses  e  outros  fatos  relacionados  à  inspeção  veicular 
ambiental foram abordados em ação de responsabilidade civil 
por  improbidade  administrativa  proposta  pelo  Ministério 
Público do Estado de São Paulo em face de Gilberto Kassab e 
diversos  outros  réus  (fls.  60/677).  A  inicial  elencou  graves 
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irregularidades atribuídas ao ora investigado.
Para melhor compreensão do contexto em que foi apurada 

a edição dos decretos,  vale compartilhar o que aduzido pelo 
Ministério Público sobre a retomada do contrato 34/SVMA/95 
por Gilberto Kassab:

“Trata-se  da  chamada inspeção  veicular  ambiental, 
cujo  contrato  34/SVMA/95,  com  prazo  de  10  anos,  foi 
firmado  em  04  de  janeiro  1996,  na  gestão  do  Prefeito 
Municipal  Paulo  Salim  Maluf,  não  foi  regularmente 
executado por mais de 10 anos, e gerou a condenação por 
improbidade administrativa da contratada CONTROLAR 
S.A., e de Agentes Públicos, durante a gestão do Prefeito 
Municipal  Celso  Pitta,  e  que,  mesmo  com  vícios  de 
nulidades  anteriores,  caducou  pela  inabilitação  da 
concessionária  e  não  cumprido  por  sua  culpa,  foi 
retomado em abril  de 2008,  por força de decisão do Sr. 
Prefeito  Municipal  Gilberto  Kassab,  de  05  de  junho  de 
2007  [...]  e  execução  determinada  pelo  Sr.  Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente Eduardo Jorge 
[...] com participação efetiva do servidor municipal Hélio 
Neves, Chefe de Gabinete e Assessor Especial na SVMA, 
com delegação para acompanhar a execução do contrato, e 
do  Dr.  Félix  Castilho,  Assessor  Jurídico  que  atuou com 
desvio de finalidade para dar aparente legalidade a atos 
ilegais,  os  quais,  de  forma  consciente  e  ao  arrepio  dos 
princípios  legais  e  administrativos  de  regência,  assim 
determinaram  apesar  dos  pareceres  precedentes 
contrários  das  suas  Assessorias  Técnica  e  Jurídica  e 
decisões do Tribunal de Contas do Município - órgão de 
controle externo que foi ignorado."

Especificamente quanto aos Decretos n. 49.463, n. 50.232, e 
n.  50.351  e  a  isenção  concedida,  o  MPSP  apontou  que  a 
gratuidade da inspeção veicular foi promessa de campanha de 
Gilberto  Kassab  para  a  reeleição  como  prefeito  municipal, 
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embora ele estivesse ciente de que, em razão da licitação e do 
subsequente  contrato  com  a  Controlar  S.A.,  a  outorga  era 
onerosa e a concessionária não faria jus a qualquer pagamento 
pela Prefeitura. Para aquele órgão do  Parquet,  a retomada do 
programa de  inspeção  veicular  teve  por  finalidade,  também, 
beneficiar a Controlar S.A., seus gestores e acionistas, além de 
atender a compromisso com partido da coligação do prefeito.

Ainda  consoante  a  inicial  da  ação  por  improbidade 
administrativa (fls. 515/524), apesar de concedida a gratuidade, 
a  Controlar  S.A.  continuou a prestar  o  serviço gratuitamente 
aos proprietários de veículo, pois obteve de Gilberto Kassab e 
do Secretário do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, a 
garantia de que sua remuneração seria resolvida por meio de 
indenização  da  Prefeitura,  com  pedido  posteriormente 
formalizado  no  bojo  do  processo  administrativo  n. 
2008.0.361.876-6.

Além  da  apuração  desenvolvida  no  IPL 122/2013,  que, 
atualmente,  corresponde  a  este  inquérito  3968/SP,  foram 
instaurados no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo o 
IPL 23/2012, destinado a apurar lavagem de dinheiro, e o IPL 
222/2013, para apurar condutas tipificadas na Lei 8.666/93, no 
Decreto-Lei 201/67 e no art. 288 do Código Penal, no contexto 
dos mesmos fatos aqui tratados.

Como  providência  preliminar,  o  Ministério  Público 
Federal  requereu  a  vinda  aos  autos  de  cópia  dessas 
investigações correlatas,  no intuito de examinar as provas ali 
angariadas,  além  da  colheita  da  manifestação  do  Ministro 
Gilberto Kassab (fls. 1715/1724).

A  manifestação  foi  integralmente  acolhida  por  Vossa 
Excelência (fls. 1727/1735).

O Ministro Gilberto Kassab apresentou os esclarecimentos 
e documentos avistáveis a fls. 1748/1867.

Com a vinda aos autos de cópia do IPL 23/2012, constatou-
se  que  os  fatos  aqui  e  ali  apurados  são  intimamente 
relacionados. Considerando a prerrogativa de foro de Gilberto 
Kassab,  foi  requerida  a  elevação  daqueles  autos,  para 
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apreciação  em  conjunto  com  o  Inquérito  n.  3968/SP  (fls. 
1911/1918). A medida foi efetivada: o IPL 23/2012 foi remetido 
ao STF, formando o inquérito 4233, a este apensado.

De igual sorte, no que se refere ao IPL 222/2013, constatou-
se que Gilberto Kassab figurava como alvo da investigação ali 
desenvolvida, ainda em curso. Com a remessa dos originais, foi 
autuado  o  Inquérito  4338,  também  de  relatoria  de  Vossa 
Excelência. 

Na  manifestação  a  fls.  1981/1984,  o  Ministério  Público 
Federal requereu que fosse determinado ao MPSP a remessa de  
cópias  do  procedimento  eventualmente  instaurado  para  verificar  
possível incompatibilidade entre a renda e o patrimônio de Gilberto  
Kassab, tendo em vista notícias de suposto recebimento de vantagem  
indevida a ele repassada pela Controlar/SA.

Em resposta, a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo 
encaminhou cópias do Inquérito Civil n° 20/2014, instaurado pela  
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital de  
São Paulo, bem como das informações prestadas pelo Grupo Especial  
de  Delitos  Econômicos  —  GEDEC  a  respeito  das  testemunhas  
sigilosas do Inquérito Civil n° 893/17.  Os documentos remetidos 
formaram os apensos 3 e 4 dos autos deste inquérito.

Vieram os autos ao Ministério Público Federal.

II. Fundamentos

Nos esclarecimentos que prestou no bojo deste inquérito 
(fls.  1748/1764),  o  Ministro  Gilberto  Kassab  destacou  que  os 
fatos  apurados  nestes  autos  já  foram  apreciados  pelo  Poder 
Judiciário  em  ação  penal  instaurada  pela  prática  do  crime 
tipificado no art. 92 da Lei n. 8.666/93, na qual restou absolvido 
em primeira instância, com sentença mantida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo.

Na oportunidade da defesa, juntou, entre outros, cópia da 
sentença absolutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal 
da  Comarca  de  São  Paulo  —  Foro  Central  Criminal  Barra 
Funda, e do acórdão da 14ª Câmara de Direito Criminal, que 
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em  sede  de  apelação  manteve  a  sentença  absolutória.  A 
absolvição  foi  amparada,  em  síntese,  nos  seguintes 
fundamentos:

i) é condição do tipo penal do artigo 92 da Lei n. 8666/93 
que  as  condutas  ocorram  durante  a  execução  do  contrato 
celebrado, e a decisão pela manutenção do contrato ocorreu no 
período de sua suspensão;

ii)  a  decisão  proferida  pelo  Prefeito  não  modificou  o 
contrato firmado e nem conferiu qualquer vantagem ilegal ao 
concessionário;

iii) as falhas apontadas na capacitação técnica e financeira 
da  Controlar,  a  saber,  ausência  de  técnico  especializado  nos 
quadros da sociedade e ausência de capital social de no mínimo 
trinta  milhões  de  reais,  são  questão  juridicamente 
controvertida,  e,  ainda  que  amparada  em  tese  razoável  a  si 
favorável,  a  concessionária  CONTROLAR  acatou  o 
entendimento da SVMA e integralizou capital de R$ 30 milhões 
antes mesmo dessa questão ser levada ao conhecimento formal 
de Gilberto Kassab;

iv) embora a acusação tenha afirmado que Gilberto Kassab 
conferiu  vantagem  à  Controlar  mesmo  sabedor  de  que  a 
sociedade  não  preenchia  três  requisitos  para  habilitação  na 
licitação,  duas  dessas  cogitadas  falhas  (disponibilidade  dos 
terrenos  e  capital  social)  não  foram  levadas  oficialmente  ao 
conhecimento  do  Prefeito  e  não  são  tratadas  no  despacho 
apontado  como  ilegal,  sendo  inadmissível,  na  esfera  penal, 
presumir esse conhecimento pelo agente público;

v) no que se refere à exigência de técnico especializado nos 
quadros  da  Controlar,  Gilberto  Kassab  acolheu  o  parecer  da 
SVMA que apontava a falha, mas discordou da providência a 
ser tomada, fundamentado em entendimento que não pode ser 
tido por desarrazoado;

vi)  a  falha  referente  à  disponibilidade  de  50.000  m²  de 
terreno para instalação dos centros de inspeção veicular não foi 
objeto  de  decisão  de  Gilberto  Kassab,  além  de  que  o  edital 
exigia  mera  declaração  formal  de  disponibilidade,  e  não 
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comprovação efetiva de posse ou propriedade;
vii) não era facultado ao prefeito simplesmente declarar a 

caducidade do contrato,  o  que somente poderia  ser  feito  em 
processo administrativo específico; e

viii) não houve acréscimo de valores referentes ao serviço 
prestado,  "sendo  respeitada  a  previsão  inicial  que  constava  do  
contrato de concessão. Em outras palavras, não houve, ao menos pela  
prova  produzida  nestes  autos,  dano  à  municipalidade  ou  ao  erário  
decorrente da decisão ora questionada".

De  se  notar  que,  embora  o  objeto  da  ação  penal  em 
questão diga respeito ao tipo previsto no art. 92 da Lei 8.666/93, 
a  sentença  proferida  examinou  com  profundidade  variados 
aspectos  da conduta  de Gilberto  Kassab no que se refere  ao 
contrato  de  concessão  034/SVMA/95,  inclusive  quanto  a 
possíveis  irregularidades  nos  pagamentos  efetuados  à 
Controlar S/A. Nesse sentido, colhe-se da sentença:

Conforme  fartamente  demonstrado  nos  autos, 
inclusive  com  pareceres  jurídicos  e  depoimentos  das 
testemunhas  integrantes  do  quadro  da  Procuradoria 
Municipal,  as  questões  apontadas  pela  SVMA  eram 
juridicamente  controvertidas.  Havia  pelo  menos  duas 
interpretações  tanto  para  a  exigência  de  técnico 
especializado nos quadros da empresa, quanto em relação 
ao capital social de 30 milhões de reais.

A CONTROLAR, segundo consta, sempre se pautou 
pela  interpretação  que  lhe  era  mais  favorável,  mas  que 
tampouco  pode  ser  tida  como  equivocada.  Muito  ao 
contrário.

A exigência referente ao técnico especializado estava 
na cláusula 8.4.1 do Edital (fls. 2909 capacidade técnica), 
que prevê: "comprovação do licitante possuir(…) em seu 
quadro  permanente,  profissional  de  nível  superior 
detentor  de  atestado  de  responsabilidade  técnica(...)  de 
implantação e operação de centros de inspeção de veículos 
no Brasil  ou no exterior(...)".  Já  a  exigência  referente ao 
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capital  social  estava  no  item 8.5.1  (fls.  2910  capacidade 
econômico-financeira):  "comprovação  de  ter  a  empresa 
licitante  capital  social  totalmente  subscrito  e 
integralizado(...) igual ou superior a R$ 30.000,000,00". Na 
época  da  concorrência  a  empresa  CONTROLAR  não 
existia.  As  empresas  licitantes  eram  integrantes  de  um 
consórcio.  Conforme  previa  o  edital,  em  razão  da 
magnitude  da  concessão,  as  empresas  interessadas 
poderiam  se  organizar  em  consórcio.  Nesse  caso, 
conforme o item 3.2.3 do edital (fls. 2905), seria admitido, 
"para  efeito  da  qualificação  técnica  o  somatório  dos 
quantitativos  de  cada  integrante  do  consórcio  e,  para 
efeito  de  qualificação econômico-financeira,  o  somatório 
dos  valores  de  cada  consorciado  na  proporção  de  sua 
respectiva participação".

Em resumo, o próprio edital previa que para análise 
tanto da capacitação técnica quanto do capital social  do 
consórcio  licitante  seriam  somados  os  quantitativos  e 
valores de todas as empresas consorciadas. Mais uma vez, 
cabe  repisar  que  sequer  existia  à  época  a  empresa 
CONTROLAR, criada depois da concorrência, no modelo 
de  EPE,  como  expressamente  previa  o  edital,  com  o 
objetivo único de assinar o contrato e executar o serviço 
concedido.

Com  relação  ao  capital  social,  a  incorreção  do 
raciocínio do Ministério Público é cristalina. Evidente que, 
na época da concorrência, o somatório do capital social de 
todas  as  empresas  integrantes  do consórcio  licitante era 
superior  aos  30  milhões  de  reais,  o  que  preenchia  o 
requisito  do  edital.  Após  a  adjudicação,  o  consórcio 
vencedor optou pela criação da EPE CONTROLAR, tendo 
como acionistas as empresas integrantes do consórcio. Na 
época da criação, as empresas optaram pelo entendimento 
de que ão seria necessário criar a EPE com capital social de 
30 milhões de reais, seguindo o mesmo raciocínio acima 
exposto, e integralizaram apenas R$10.000,00. Isso porque 
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as  empresas  acionistas  da  EPE  possuíam  capital  social 
somado  superior  ao  valor  mencionado  no  Edital  e  não 
havia a menor perspectiva de execução efetiva do contrato 
no  futuro  próximo.  Esse  entendimento  era  partilhado 
Prefeito Jose Serra, a SVMA passou a entender a questão 
de  forma  diferente.  Exigiu  da  própria  concessionária 
CONTROLAR que tivesse capital social no valor previsto 
no  edital.  Apesar  de  discordar  do  entendimento,  a 
empresa  integralizou  capital  social  de  R$  30.000.000,00, 
suprindo  a  suposta  falha  apontada  pela  SVMA,  antes 
mesmo  dessa  questão  ser  levada  ao  conhecimento  ao 
menos formal - do réu GILBERTO KASSAB.

Ou  seja,  apesar  de  encontrar  amparo  em 
argumentação  jurídica  sólida  para  sua  posição,  a 
CONTROLAR  acatou  a  posição  da  Municipalidade  e 
integralizou o capital social exigido, mesmo sem previsão 
editalícia ou legal que a obrigasse expressamente a tanto. 
Nesse  ponto,  observo  que  as  operações  societárias  que 
terminaram com a integralização do capital social exigido 
foram  todas  previamente  autorizadas  pela  Prefeitura 
Municipal,  como exige a Lei  de Concessões.  Após essas 
providências, a SVMA considerou sanada essa "falha" da 
concessionária.  Tanto  que a  questão  referente  ao  capital 
social  sequer  foi  levada  à  deliberação  do  réu  Gilberto 
Kassab.

Por  fim,  ainda  nesse  particular,  aponto  uma  falha 
lógica  do  raciocínio  acusatório.  O  Ministério  Público 
afirma  que  a  concessionária  CONTROLAR  nunca 
preencheu o requisito do edital referente ao capital social 
mínimo.  Já  não  preenchia  na  fase  de  habilitação  ao 
certame, em 1996, e continuou a não preencher durante os 
anos  seguintes,  até  a  integralização  posterior,  o  que 
deveria  acarretar  a  caducidade  do  contrato.  Ora,  a 
CONTROLAR não poderia jamais possuir o capital social 
previsto no edital para a habilitação, pelo simples fato de 
que sequer existia. Fato é que as empresas hoje acionistas 
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da CONTROLAR, então consorciadas para a concorrência, 
tinham capital social total superior ao valor mencionado 
no edital,  conforme previa  a  regra  do certame,  e  que a 
própria  CONTROLAR,  antes  de  iniciar  a  execução  do 
contrato, integralizou capital social de 30 milhões de reais. 
Por qualquer ângulo que se analise a questão, quando da 
decisão do réu KASSAB, não havia irregularidade alguma 
a ser sanada ou que levasse à extinção do contrato.

Prossigo.  Ao  final  de  sua  apuração,  já  em 2007,  a 
SVMA  encaminhou  o  expediente  para  apreciação  do 
Prefeito,  com parecer  pela  declaração de caducidade do 
contrato  de  concessão,  exclusivamente  por  não  ter  a 
CONTROLAR,  no  entendimento  da  Secretaria,  técnico 
especializado integrante do quadro permanente.

Aqui cabe um esclarecimento. O Ministério Público 
afirma que o réu KASSAB conferiu à empresa vantagem 
indevida ao decidir manter o contrato, mesmo sabedor de 
que  a  CONTROLAR não  preenchia  três  requisitos  para 
habilitação  na  licitação.  Contudo,  dos  três  problemas 
apontados  pela  acusação,  dois  deles  não  foram levados 
oficialmente  ao  conhecimento  do  Prefeito  e  não  são 
tratados  no  despacho  tido  como  ilegal  (disponibilidade 
dos terrenos e capital social). Ou seja, a acusação presume, 
sem  elemento  de  prova  que  o  autorize,  que  o  réu 
GILBERTO KASSAB era conhecedor de todos os detalhes 
da concessão cuja licitação datava de 1996 e que há dez 
anos vinha suspensa por motivos variados. Tal presunção 
é  inadmissível  em sede criminal.  Mais  uma vez,  não se 
está aqui no campo da improbidade administrativa ou da 
responsabilização política, mas na seara processual penal, 
onde  ninguém  pode  ser  responsabilizado  por  fato  que 
foge ao seu conhecimento, apenas em razão do cargo que 
ocupa. Retorno à análise dos fatos.

Com  a  juntada  do  parecer  da  SVMA,  colheu-se 
também parecer da Secretaria dos Negócios Jurídicos, que 
reconheceu  não  haver  óbice  jurídico  á  execução  do 
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contrato,  mas  recomendou  o  retorno  do  expediente  à 
SVMA  para  "aprofundamento"  da  análise  sobre 
capacidade técnica,  idoneidade financeira e regularidade 
jurídica e fiscal da empresa.

O  procedimento  foi  devolvido  à  SVMA  e  novo 
parecer  foi  elaborado,  recomendando  a  declaração  da 
caducidade  do  contrato  em virtude,  exclusivamente,  da 
ausência do técnico nos quadros da CONTROLAR. Com 
todos os pareceres, o réu GILBERTO KASSAB tomou sua 
decisão,  formalizada  em  despacho  elaborado  por  sua 
assessoria da Casa Civil. Pela decisão, o prefeito acolheu a 
falha  apontada  pela  SVMA,  mas  divergiu  quanto  à 
providência a ser tomada. Decidiu por manter o contrato e 
determinou  à  SVMA  a  elaboração  de  cronograma  de 
execução,  desde que a  CONTROLAR corrigisse  a  única 
falha  apontada  pela  Secretaria  e  contratasse  um técnico 
especializado no prazo de 90 dias.

Mais uma vez, existiam dois entendimentos sobre o 
tema. A CONTROLAR, ao longo dos anos, baseava-se no 
entendimento de que o técnico especializado poderia, no 
momento da licitação, ser integrante dos quadros de uma 
das empresas consorciadas (como previsto no item 8.4.1 
do  Edital),  no  caso  a  alemã  TUV  NORD,  e  quando  da 
assinatura do contrato, ser integrante dos quadros de uma 
das  empresas  acionistas  da  CONTROLAR.  A 
interpretação, novamente, apesar de obviamente favorável 
à  empresa,  não  é  desarrazoada,  como  mostram  os 
pareceres  jurídicos  juntados aos  autos.  A CONTROLAR 
foi criada para assinatura do contrato e posterior execução 
do serviço. Contudo, como já dito, por mais de dez anos o 
contrato ficou suspenso, sem que se desse início concreto 
aos  serviços  de  inspeção  veicular.  Foge  ao  bom  senso 
exigir que uma empresa que tem como único objeto social 
a  execução  de  uma  concessão  seja  obrigada  a  manter 
quadro  de  pessoal  especializado  e  remunerado  durante 
longos  anos  de  suspensão  do  contrato.  Essa  exigência, 
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como  bem  lembrou  a  Defesa,  acarretaria  até  mesmo  a 
quebra  do  equilíbrio  econômico  financeiro  do  contrato, 
com  consequências  danosas  ao  erário,  já  que  o  poder 
público,  de  um  lado,  exigiria  do  concessionário  que 
mantivesse  estrutura  de  operação  completa  e  custosa, 
enquanto de outro  impediria a  execução do serviço  e  a 
consequente remuneração do concessionário.

A esse respeito, segundo consta, a CONTROLAR e as 
Prefeituras  anteriores  partilhavam  o  mesmo 
entendimento. A empresa TUV NORD, sob esse ponto de 
vista, possuía pessoal técnico especializado que preenchia 
os  requisitos  do  edital.  Na  gestão  de  Eduardo  Jorge,  a 
SVMA passou a  entender  que a  própria  CONTROLAR, 
mesmo  sem  execução  do  contrato,  deveria  possuir  o 
técnico  especializado  em  seu  quadro  permanente.  Esse 
entendimento  foi  exposto  e  acolhido  pelo  Prefeito 
GILBERTO KASSAB. Como já  dito,  o  prefeito concedeu 
um  prazo  fatal  para  a  contratação  do  técnico  pela 
CONTROLAR,  o  que  foi  feito.  O  réu  reconheceu  uma 
irregularidade  sanável  e  concedeu  prazo  para  sua 
correção. Em suma, mesmo com fundados argumentos a 
seu favor,  a empresa CONTROLAR atendeu a exigência 
do  Prefeito,  o  técnico  especializado  foi  contratado  e  foi 
implantado o serviço de inspeção veicular em São Paulo, 
conforme cronograma estabelecido pela Municipalidade.

A terceira  falha  apontada  pelo  Ministério  Público 
como suposta causa de caducidade do contrato refere-se à 
disponibilidade de  50.000m²  de  terrenos  para  instalação 
dos centros de inspeção veicular. Primeiramente, ressalto 
que essa questão jamais foi levantada pela SVMA ou por 
outro  órgão  municipal,  e  muito  menos  foi  objeto  de 
decisão do réu KASSAB. Todas as testemunhas ouvidas, 
até  mesmo  as  arroladas  pela  acusação,afirmaram que  a 
instalação dos centros de inspeção veicular foi paulatina e 
obedeceu a cronograma estabelecido pela Municipalidade, 
e não pela CONTROLAR. Mais do que isso, a inspeção da 
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frota  municipal  foi  progressiva,  com  aumento  do 
percentual  de veículos a cada ano,  e por conseguinte,  o 
aumento  de  centros  de  inspeção  na  mesma  proporção. 
Contudo, o Ministério Público prende-se à interpretação 
literal da previsão do edital e entende que a CONTROLAR 
nunca teve disponibilidade sobre 50.000m² de terrenos na 
capital, o que descumpria previsão do edital e autorizava 
á caducidade da concessão. A questão, aqui, também foi 
interpretada de forma açodada.

Por  maior  que  seja  o  esforço,  não  enxergo  a 
ilegalidade apontada. Previa o edital (item 8.4.4 e 8.4.4.4, 
fls.  2910  capacidade  técnica)  que  as  empresas  licitantes 
deveriam  apresentar  "relação  detalhada  e  declaração 
formal de disponibilidade,  sob as penas  cabíveis,  de ter 
terrenos  disponíveis  que  somem  juntos  uma  área  total 
mínima  de  50.000m²,  acompanhada  de  desenhos  das 
áreas".

Ora,  não  exige  o  edital  que  a  licitante  apresente 
escrituras  de  terrenos  de  sua  propriedade  ou  sob  sua 
posse  jurídica,  mas  mera  declaração  formal  de 
disponibilidade. Em poucas palavras, o que se exige é que 
a  licitante  busque  terrenos  disponíveis  na  Capital  na 
metragem  e  com  as  características  necessárias  para  o 
serviço e se comprometa formalmente a adquirir ou alugar 
estes  terrenos  caso  vença  a  licitação,  para  a  correta 
execução do serviço concedido. Trata-se de previsão que 
busca estabelecer o dever do concessionário em obter os 
terrenos necessários para a instalação dos centros, sob sua 
própria responsabilidade, arcando com as consequências 
caso  não  concretize  a  promessa  feita  quando  da 
habilitação.  Seria  impossível,  e  de  legalidade  duvidosa, 
exigir  que  todas  as  licitantes  fossem  proprietárias  ou 
locatárias de terrenos em larga quantidade na capital. Dai 
a exigência de mera declaração formal de disponibilidade, 
e não comprovação efetiva de posse ou propriedade.

Além das  testemunhas ouvidas,  a  questão também 

12 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13617455.



INQ 3968 / SP 

foi tratada pelo réu IVAN PIO DE AZEVEDO. O acusado 
esclareceu  em  seu  interrogatório  que  na  época  da 
concorrência o consórcio apresentou a lista de terrenos e 
respectivas  plantas,  assim  como  a  declaração  formal 
exigida. Essa disponibilidade era provada por declarações 
escritas dos proprietários dos terrenos de que, em caso de 
efetiva adjudicação e execução do serviço, o terreno seria 
alugado ou vendido para a concessionária. Como já dito, 
mais  não  se  poderia  exigir  de  empresas  que  apenas 
participam de uma concorrência, sem certeza da vitória e, 
portanto, sem certeza sobre a real necessidade de adquirir 
ou alugar terrenos para a execução do serviço concedido. 
O réu ainda esclareceu que em razão das suspensões, os 
prazos de disponibilidade concedidos pelos proprietários 
venceram.  Além disso,  houve alteração na legislação de 
zoneamento urbano. Por estes motivos, as declarações de 
disponibilidade  foram  trocadas  ao  longo  do  tempo, 
sempre  com  anuência  da  Prefeitura,  mantendo-se  a 
quantidade de terrenos disponíveis superior aos 50.000,00 
m².  Segundo  o  réu  IVAN,  atualmente,  a  CONTROLAR 
atua na Capital com mais de 226.000,00 m² de terrenos.

Verifica-se,  enfim,  que  nenhuma  das  três  supostas 
falhas  na  qualificação  técnica  e  financeira  da 
CONTROLAR (ausência  de técnico  nos  quadros,  capital 
social  inferior  ao  constante  do  edital  e  ausência  de 
terrenos  disponíveis)  de  fato  estavam  presentes.  No 
mínimo, havia controvérsia jurídica e técnica sobre todos 
os pontos, com interpretações muito razoáveis e a meu ver 
corretas  no  sentido  diametralmente  oposto  às  do 
Ministério Público. Sem nenhuma das supostas causas de 
caducidade efetivamente procediam, a decisão de manter 
o  contrato  e  determinar  sua  execução  não  concedeu 
vantagem  ilegal  à  empresa,  mas  sim  determinou  a 
execução de contrato vigente e juridicamente integro, com 
autorização  legal  e  no  edital  do  certame.  Em  outras 
palavras,  a  conduta  praticada  pelo  réu  KASSAB  não 
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caracterizava a infração penal a ele imputada.
(...)
Saliente-se,  ainda,  que  não  houve  acréscimo  de 

valores  referentes  à  remuneração  do  serviço  a  ser 
prestado, sendo respeitada a previsão inicial que constava 
do contrato de concessão. Em outras palavras, não houve, 
ao  menos  pela  prova  produzida  nestes  autos,  dano  à 
municipalidade  ou  ao  erário  decorrente  da  decisão  ora 
questionada(...)

A par das considerações postas na sentença, tem-se que as 
investigações empreendidas nos autos do IPL 23/2012 (Inq 4233) 
e 222/2013 (Inq 4338), e bem assim no Inquérito Civil 20/2014, 
não reuniram elementos para vincular as cogitadas ilegalidades 
a Gilberto Kassab, conforme se verá adiante.

II. 1) Inquérito 4233 (IPL 23/2012).

De início, cumpre observar as balizas daquela apuração, 
que podem ser extraídas da portaria de instauração do IPL:

"Naqueles autos [Inquérito Civil n. 731/2009, que deu 
suporte  à  ação  de  improbidade],  bem  como  nas  cópias 
anexas há claras evidências da prática de crime de Fraude 
à  Licitação,  especialmente  através  de  fraudulenta 
‘engenharia societária’, prevista nos artigos 89 a 99 da Lei 
n.  8.666/93  (crimes  contra  a  administração  pública),  os 
quais,  na vigência  da  Lei  n.  9613/98,  art.  1°,  V,  à  época 
consistia  em  crime  antecedente  de  lavagem  de  bens, 
direitos  e  valores,  e,  nos  termos  da  Ação  Civil  Pública 
proposta,  o valor econômico da causa é incomensurável 
no  momento  (valor  da  condenação  a  ser  apurado  em 
liquidação),  indicado  como  valor  aproximado  dos 
prejuízos  apontados  a  serem  reparados  pelos  agentes 
públicos, empresas e empresários – R$ 1.055.414.766,62, e 
pelo Município de São Paulo – R$ 54.554.500,00.
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I. No ano de 2008, houve a isenção do preço público, 
com prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito à empresa. 
A Prefeitura Municipal informou, em 19 de abril de 2011, 
que o valor pago à empresa CONTROLAR S.A., a título de 
indenização  referente  ao  ano  de  2008,  foi  de  R$ 
2.517.673,67.

II.  No  ano  de  2009  houve  o  reembolso  dos 
proprietários de veículos aprovados na inspeção veicular, 
em  100%  do  preço  público  pago  à  concessionária,  com 
prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito à empresa.  A 
Prefeitura Municipal informou, em 19 de abril de 2011, ter 
encaminhado  para  os  bancos,  o  valor  total  de  R$ 
46.013.684,18, referente a devolução das taxas de inspeção 
veicula (sic) do ano de 2009.

III.  Nos  anos  de  2008,  2009,  2010  e  2011,  o  Poder 
Concedente assumiu o custeio do sistema de informática, 
que era de obrigação da empresa CONTROLAR S.A., com 
pagamentos  indevidos  à  PRODAN e PRODESP,  valores 
pagos  indevidamente  pela  Prefeitura  Municipal  às 
empresas PRODAN e PRODESP, nos anos de 2008, 2009, 
2010 e 2011, havendo informações de que os pagamentos a 
PRODESP não foram feitos, e dos seguintes pagamentos 
indevidos à PRODAN, a título de indenização, inclusive 
com abertura de crédito suplementar, no valor global de 
R$ 1.527.367,77, a saber:

- dia 30 de dezembro de 2009, o valor global de R$ 
946.983,69  referente  ao  período  de  julho  de  2008  a 
novembro de 2009;

- dia 10 de março de 2010, o valor de R$ 344.616,23, 
referente ao período de julho a dezembro de 2008,

- dia 27 de outubro de 2010, o valor de R$ 235.761,85, 
referente ao período de 1° de dezembro de 2009 a 15 de 
março de 2010".

Entre  as  diligências  inicialmente  indicadas  pelo  MPSP, 
além da inquirição de 13 pessoas, esteve: "1-Obtenção, junto à 
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SVMA/PM-SP de planilha (impressa e em arquivo magnético) 
de  TODOS  os  valores  dispendidos  pela  SVMA  e/ou  por 
qualquer  outro  órgão  da  PM-SP,  -  itens  I,  II  e  III  acima, 
indicando a Pessoa Jurídica ou Pessoa Física que recebeu, suas 
datas e os motivos, em razão ou em decorrência da elaboração 
do  contrato  n°  34/SVMA/95,  desde  a  sua  assinatura  até  o 
presente; 2- Indicação da conta-corrente, agência e Banco para 
onde  os  pagamentos  foram  efetuados  ou  a  forma  de 
transferência  dos  valores;  3-  Indicação  do  (s)  funcionário  (s) 
público (s) que determinou (aram) os pagamentos"(...)

Todas as pessoas indicadas na requisição ministerial foram 
ouvidas: André Luiz Duarte Teixeira, que integrou o Conselho 
de Administração da Controlar S/A, na condição de suplente 
(fls.  1058/1059);  Fernando  Jorge  Hupsel  de  Azevedo,  diretor 
estatutário  da  BR  Inspeções  e  integrante  do  Conselho  de 
Administração da Controlar S/A, na condição de suplente (fls. 
1060/1061); Ivan Pio de Azevedo, presidente da Controlar S/A 
até  31/8/2009,  depois  presidente  de  seu  Conselho  de 
Administração  e  também  presidente  da  BR  Inspeções 
(controladora)  (fls.  1062/1068);  Luiz  Alberto  Benevides  de 
Barbosa,  ex-procurador  da  CS  Participações,  que  integrava  o 
consórcio (EPE Controlar S/A) - (fls. 1069/1070); Carlos Seabra 
Suarez,  sócio-administrador  da  CS  Participações  e  outras 
sociedades  (fls.  1072/1074);  Abigail  Silva  Suarez,  sócia  da CS 
participações  e  de  outras  sociedades  (fls.  1083/1084);  Harald 
Peter Zwetkoff, Diretor Presidente da Controlar S/A a partir de 
13/8/2009 (fls. 1126/1128); Renato Alves Vale, membro suplente 
do Conselho  de  Administração  da Controlar  S/A a  partir  de 
13/8/2009 (fls. 1130/1131); Antônio Linhares da Cunha, membro 
do Conselho  de  Administração  da Controlar  S/A a  partir  de 
13/8/2009 (fls. 1133/1134);  Leonardo Couto Viana, membro do 
Conselho  de  Administração  da  Controlar  S/A  a  partir  de 
13/8/2009  (fls.  1135/1136);  Roberto  Carlos  Guimarães,  Diretor 
Administrativo Financeiro  da Controlar  a partir  de 19/3/2008 
(fls.  1138/1139);  Márcio José Batista,  membro do Conselho de 
Administração  da  Controlar  S/A a  partir  de  13/8/2009;  Felix 
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Castilho,  assessor  técnico  jurídico  na  Secretaria  de  Negócios 
Jurídicos da Prefeitura do Município de São Paulo de fevereiro 
de  2008  até  o  final  do  mandato  de  Gilberto  Kassab  (fls. 
1373/1375);  Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, Secretário 
do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo no 
período  de  janeiro  de  2005  a  31  de  dezembro  de  2012  (fls. 
1380/1383); Helio Neves, à época dos fatos assessor especial do 
Gabinete  do  Secretário  do  Verde  e  do  Meio  Ambiente  (fls. 
1384/1385).

Em linhas gerais, os depoentes negaram conhecimento de 
engenharia societária para fraude à licitação, ou de diminuição 
de garantias patrimoniais previstas no contrato de concessão n° 
034/SVMA-95.

Alguns depoimentos esmiuçaram um tanto mais os fatos 
apurados, sem, no entanto, reconhecer ilegalidades ou vinculá-
las a Gilberto Kassab. Vale destacar, dos depoimentos colhidos, 
as declarações de Ivan Pio de Azevedo (fls. 1062/1068):

"que, quanto aos outros aspectos aqui investigados, 
dentre  eles  a  questão  da  isenção  do  preço  público  da 
inspeção no ano de 2008, com suposto prejuízo ao Erário e 
enriquecimento ilícito da empresa, a questão do reembolso 
da taxa de inspeção no ano de 2009 aos proprietários de 
veículos  aprovados,  a  questão  do  poder  concedente  ter 
assumido o custeio do sistema de informática através da 
Prodan e Prodesp nos anos de 2008 a 2011, etc., que, mais 
uma  vez  enfatiza  o  declarante  ser  impossível  qualquer 
fraude na licitação, especialmente por serem todos esses 
fatos  posteriores  e  supervenientes  ao  procedimento 
licitatório,  contudo  deseja  esclarecer,  relativamente  ao 
reembolso da taxa de inspeção do ano de 2009, que não se 
encontra na esfera de decisão da Controlar ou de qualquer 
outra  empresa  privada,  concessionária  ou  não  de  um 
serviço público, o poder de influir na relação do Executivo 
ou Legislativo Municipal  com seus Munícipes,  portanto, 
se o Município através de seus dirigentes entendeu que 
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deveria  contemplar  a  população  com a  isenção  da  taxa 
para  o  ano  de  2008  e  o  reembolso,  par  os  veículos 
aprovados no ano de 2009, tal decisão compete apenas aos 
dirigentes  Municipais  e  não  à  empresa  que  explora 
qualquer  serviço  licitado;  que,  independentemente  da 
redução  ou  reembolso  dirigido  a  o  munícipe,  o  fato 
incontestável  é  que  a  Controlar  efetivamente  prestou  o 
serviço  licitado,  inexistindo  enriquecimento  ilícito  em 
receber  por  conta  do  serviço  efetivamente  prestado, 
exatamente  dentro  das  previsões  contratuais;  que 
esclarece que o reembolso efetuado aos proprietários de 
veículos o ano de 2009, em conformidade ao estabelecido 
na Lei 14.717 de 17/04/2008, não guarda qualquer relação, 
quer  operacional  ou quer  jurídica,  como o  Contrato  de 
Concessão,  sendo  que  os  valores  despendidos,  forma 
depositados  diretamente  nas  contas  correntes  dos 
proprietários  de  veículos,  inexistindo  enriquecimento 
ilícito  à  empresa;  que,  no  tocante  à  escolha  pela 
Municipalidade  por  manter  o  controle  informático  da 
operação através da empresa de processamento de dados 
do  Município  (PRODAN)  ou  do  Estado  (PRODESP), 
também se situa dentro da esfera de atribuição do poder 
concedente, cujo motivo claro e notório foi o de zelar pela 
proteção ao sigilo, fidelidade e lisura dos dados privados 
dos veículos dos munícipes; esclarece que nem o edital e 
nem o Contrato de Concessão prevê essa atividade como 
um encargo da concessionária.

Nesse  ponto,  na  mesma  linha  foram  as  declarações  de 
Harald Peter Zwetkoff (fls. 1126/1128).

Também vale cotejar o que disse Eduardo Jorge Martins 
Alves Sobrinho,  Secretário do Verde e do Meio Ambiente da 
Prefeitura de São Paulo no período de janeiro de 2005 a 31 de 
dezembro de 2012 (fls. 1380/1383):

(...)  que  ao  assumir  a  secretaria  recebeu  a 
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incumbência  de  agilizar  a  implantação  do  sistema  de 
inspeção  veicular  na  cidade  de  São  Paulo,  inclusive 
tomando conhecimento  de  que  já  havia  uma ordem de 
início dos serviços para o ano de 2006, ordem essa oriunda 
da gestão municipal anterior; que, constatou ainda de que 
já havia uma licitação finalizada com contrato finalizado 
para início dos serviços por parte da empresa Controlar; 
que,  o  declarante  encaminhou  solicitação  de  análise 
técnica  da  Procuradoria  Municipal  para  verificar  a 
capacidade  técnica  e  jurídica  da  empresa,  sendo 
apontadas  duas  falhas,  uma  capacidade  financeira  da 
empresa e outra a não contratação de um técnico exigido 
quando da contratação, com experiência comprovada em 
inspeção veicular; que, com relação ao primeiro ponto, a 
empresa  apresentou  registro  na  Junta  Comercial  com 
atualização do capital e com relação ao segundo ponto, a 
empresa Controlar informou não ser possível atender tal 
solicitação; que, diante desse fato, o declarante propôs ao 
então prefeito Gilberto Kassab a caducidade do contrato 
de concessão da empresa Controlar, sendo que o chefe do 
poder executivo municipal, entendeu que a Secretaria do 
Verde tinha razão na anotação e determinou a prorrogação 
de novo prazo de 90 dias para a contratação do técnico 
competente,  sendo que com a contratação desse  técnico 
houve o reestabelecimento da ordem de início dada pelo 
governo anterior;  que, esse fato ocorreu no ano de 2007 
sendo  objeto  de  debate  durante  3  anos,  ficando  então 
determinada  a  ordem  de  início  para  implantação 
progressiva do programa de inspeção para o exercício de 
2008; que, por ser uma inovação na Cidade de São Paulo 
ficou  decidido  por  Decreto  Municipal  n°  49463/2008  de 
que  no  ano  de  2008  a  inspeção  veicular  abrangeria 
somente a frota de veículos movidos a diesel e que haveria 
uma isenção da tarifa cobrada para aqueles proprietários 
de veículos que atendessem ao chamado da inspeção; que, 
esse assunto foi submetido à apreciação da Secretaria de 
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Negócios Jurídicos/PGM da Prefeitura de São Paulo tendo 
havido  orientação  de  indenização  para  a  empresa 
Controlar  prestadora  de  serviços;  que,  seguindo 
orientação  para  implantação  do  sistema  progressivo  de 
inspeção  veicular,  para  o  exercício  de  2009  ficou 
estabelecido  inclusive  através  de  Lei  Municipal  n 
14.717/2008  de  que  a  Prefeitura  estava  autorizada  a 
reembolsar a tarifa paga pelos proprietários dos veículos 
que atendessem à inspeção e fossem aprovados (...); que 
essa segunda etapa atingiu toda frota movida a diesel e 
20%  do  restante  da  frota  entre  veículos  automotores  e 
motocicletas; que, esse assunto foi novamente submetido à 
apreciação  da  área  técnica  e  jurídica  da  Prefeitura  não 
havendo nenhuma ressalva a respeito;  que, deseja ainda 
acrescentar que a lei  municipal que definiu o reembolso 
foi  objeto  de  questionamento  por  parte  do  ministério 
público  e  foi  considerada  constitucional  por  decisão  do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; que, a partir 
do ano de 2010 por decreto municipal, o reembolso deixou 
de existir; que, com relação à notícia de que nos anos de 
2008,  2009,  2010  e  2011  o  poder  concedente  assumiu  o 
custeio do sistema de informática que seria obrigação da 
empresa Controlar, realizando pagamentos para Prodam e 
a  Prodesp,  informa  quo  declarante  que  esse  assunto 
também foi  objeto  de  análise  da Procuradoria  Geral  do 
Município  que  entendeu  que  esse  ônus  era  do  poder 
público municipal e não da Controlar, até como forma de 
resguardar o poder de polícia e o controle dos dados dos 
proprietários dos veículos(...)

Percebe-se, conforme aduzido acima, que no IPL 23/2012 
não  se  logrou  reunir  elementos  para  vincular  as  cogitadas 
ilegalidades a Gilberto Kassab.

II.2. Inquérito 4338 (IPL 222/2013)
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A Portaria  inaugural  do  IPL  222/2013  foi  lavrada  nos 
seguintes termos:

"Chegando ao meu conhecimento, através do Ofício 
nr.  0042/13  capeando  expediente  do  Ministério  Público 
Protocolado  nr.  146.779/12  -  PGJ,  através  da  Câmara 
Especializada  em  Crimes  praticados  por  Prefeitos  — 
CECRIMP  que  por  intermédio  do  Procedimento 
Investigatório  nr.  0002/12,  cuja  cópia  segue  inclusa  ao 
presente,  sobre  a  existência  de  indícios  e  elementos 
suficientes  para  consubstanciar  a  instauração  de 
procedimento  em  desfavor  do  'Consórcio  Controlar", 
formado  pelas  empresas:  Vega  Sopave  S.A,  e  por  esta 
liderado, Controlauto Serviços de Segurança Automotiva 
Brasileira S.A e a RWTUV - Fahzeus GmbH, assim como 
ex-Prefeito Gilberto Kassab, o ex-Secretário Eduardo Jorge 
Martins Sobrinho e o então Presidente da Controlar Ivan 
Pio de Azevedo e outros, cujas condutas tidas criminosas, 
em tese, estariam capituladas na Lei n°. 8.666/93 Capítulo 
IV, Seção III e artigo 1°, do Decreto Lei 201/67, assim como 
eventual infringência ao disposto no artigo 288 do Código 
Penal Brasileiro".

Entre as diligências orientadas no curso da investigação 
esteve  a  obtenção  de  cópia  integral  da  concorrência 
02/SVMA/95  e  da  relação  dos  integrantes  da  comissão  de 
licitação à época dos fatos (fls. 1580/1581).

Além disso,  em 23  de  julho  de  2013  foi  determinada  a 
inquirição de Ivan Pio de Azevedo, Eduardo Rosin, Fernando 
Jorge  Hepsel  de  Azevedo,  Luiz  Alberto  Benevides  Barbosa, 
Leonardo Couto Vianna, Marcio Jose Batista, Renato Alves Vale, 
Antonio  Linhares  da  Cunha,  Harald  Peter  Zwetloff,  Roberto 
Carlos Guimarães, Carlos Seabra Suarez, Abigail Silva Suarez, 
Gilberto Kassab, Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, Helio 
Neves e Felix Castilho.

Contudo, ninguém foi ouvido.
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Também  aqui  nenhum  avanço  houve  no  que  se  refere 
especificamente à conduta de Gilberto Kassab.

II.3. Inquérito Civil 20/2014

Por  fim,  necessário  abordar  o  Inquérito  Civil  20/2014, 
instaurado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e 
Social  da  Capital  de  São  Paulo  para  apurar  notícia  de  que 
Gilberto Kassab teria recebido vantagem indevida da Controlar 
S/A para  favorecê-la  em contrato  de  prestação  de  serviço  de 
inspeção  veicular.  O  pagamento  teria  se  dado  com  a 
colaboração de Marco Aurélio Garcia, mediante o transporte de 
valores para outro Estado.

Conforme cópia dos autos, o inquérito civil foi instruído 
com  depoimento  de  testemunha  da  "máfia  do  ISS"  sobre  o 
pagamento  de  vantagem  indevida  ao  ex-prefeito.  No  que 
interessa a estes autos, foi dito no aludido depoimento (apenso 
4):

Sabe  dizer  que  RONILSON  ouviu  de  MARCO 
AURÉLIO  GARCIA  que  KASSAB  havia  ganhado 
verdadeira fortuna da empresa CONTROLAR. O dinheiro, 
em  espécie,  ficava  depositado  no  apartamento  de 
KASSAB,  Iniciada  a  investigação  sobre  a  CONTROLAR 
KASSAB pediu ajuda para MARCO AURÉLIO GARCIA 
para  tirar  o  dinheiro  de  lá.  MARCO  AURÉLIO 
providenciou a retirada do dinheiro e um avião para levar 
a quantia para uma fazenda no Estado do Mato Grosso. 
Dizia em tom de anedota, que o avião teve dificuldade de 
decolar  em  razão  da  quantidade  de  dinheiro 
embarcada(...)

Conforme  relatório  a  fls.  189/190  (apenso  4),  Ronilson 
Bezerra Rodrigues negou a autoria dessas falas a ele atribuídas. 
A par  disso,  destacando as  razões  de  absolvição de  Gilberto 
Kassab na esfera penal  (art.  92 da Lei  8.666/93),  o Ministério 
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Público do Estado de São Paulo assinalou que outras diligências 
efetuadas  não  permitiram  reunir  elementos  suficientes  para 
comprovar o enriquecimento ilícito do investigado. Em razão 
disso,  o  inquérito  civil  foi  arquivado,  em  promoção  assim 
fundamentada:

GILBERTO  KASSAB  foi  absolvido  em  ação  penal 
que investigava o favorecimento da empresa Controlar.

Verifica-se  da  leitura  da  r.  Sentença  proferida  nos 
autos  do  processo  n.  0005973-29.2013.8.26.0050  a  fls. 
211/233,  que  "nada  nos  autos  sequer  indica  que  o  réu 
tenha  agido  dolosa  ou  deliberadamente  para  conceder 
vantagem  indevida  à  empresa  CONTROLAR.  O  que  a 
prova  demonstra  é  que  o  réu  proferiu  decisão  em 
princípio  razoável,  amparada  no  edital  e  na  legislação 
aplicável, e com base em interpretações jurídicas sólidas, 
ainda que não exclusivas".

O  Magistrado  também  salientou  que  "não  houve 
acréscimo de valores referentes à remuneração do serviço 
a  ser  prestado,  sendo  respeitada  a  previsão  inicial  que 
constava do contrato  de concessão.  Em outras palavras, 
não houve, ao menos pela prova produzida nestes autos, 
dano à municipalidade ou ao erário decorrente da decisão 
questionada".

De  fato,  conforme  exposto  pela  defesa  da 
CONTROLAR S/A, são precárias as informações relatadas 
pela  testemunha  "Gama",  já  que  Ronilson  Bezerra 
Rodrigues afirmou desconhecer qualquer dos fatos objeto 
desta apuração e não ratificou os fatos por ela relatados.

Ora,  Ronilson  Bezerra  Rodrigues  informou  que 
nunca  ficou  sabendo  que  o  ex-prefeito  GILBERTO 
KASSAB  teria  recebido  propina  da  empresa 
CONTROLAR  para  favorecê-la  e  que  nunca  conversou 
com  ele  sozinho.  Aduziu  nada  conhecer  a  respeito  do 
contrato da empresa CONTROLAR para favorecê-la e que 
nunca conversou com ele sozinho. Aduziu nada conhecer 
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a respeito do contrato da empresa CONTROLAR, que foi 
elaborado pela Secretaria do Verde e do meio Ambiente. 
Ressaltou,  também,  que  nunca  manteve  contato  com 
nenhum  dirigente  ou  funcionário  da  CONTROLAR. 
Alegou, também que não manteve contato com MARCO 
AURÉLIO GARCIA fora da relação de trabalho.

Ainda  segundo  as  informações  prestadas,  houve 
análise  da movimentação entre os anos  de 1992 e  2004, 
pelo  setor  de  competência  originária  da  Procuradoria-
Geral  de Justiça,  com homologação de arquivamento de 
procedimento preparatório de inquérito civil, cujo objetivo 
era verificar a existência de enriquecimento ilícito.

Por fim,  o  CAEx concluiu  pela  impossibilidade da 
verificação  da  compatibilidade  ou  não  da  evolução 
patrimonial de GILBERTO KASSAB pela insuficiência dos 
documentos  juntados.  A  propriedade  de  empresas 
demandaria  a  análise  de  dados  fiscais  e  bancários, 
reclamando a propositura de ação de quebra de sigilo.

No entanto,  medida  de  tal  gravidade contra  o  ex-
prefeito  e  atual  Ministro  não  prescindiria  de  indícios 
veementes de enriquecimento ilícito, o que não se logrou 
colher neste inquérito civil.

A  testemunha  Gama  não  teve  conhecimento 
presencial dos fatos, apenas relatando o que teria "ouvido 
dizer"  o  que  —  isoladamente  não  consubstancia  prova 
idônea a fundamentar ação de quebra de sigilo.

Caso  surjam  novos  elementos,  os  presentes  autos 
poderão ser desarquivados, nos termos do art. 18 da Lei 
7.347/1985(...)

A análise do conjunto da ação penal e das investigações 
em diferentes esferas conduz à necessidade de arquivamento da 
investigação no que se refere a Gilberto Kassab.

Com efeito, se de um lado as razões lançadas na sentença 
absolutória  analisam  as  decisões  adotadas  pelo  ex-prefeito 
como juridicamente plausíveis  — porque as questões por ele 
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examinadas seriam pelo menos controversas -, de outro lado as 
diligências desenvolvidas no IPL 23/2012 (Inquérito 4233),  no 
IPL 222/2013 (Inquérito 4338) e no Inquérito Civil 20/2014 não 
permitiram robustecer as suspeitas de ilicitude da conduta na 
seara penal.

E,  nessa altura,  o  Ministério  Público  Federal  não divisa 
linha de investigação viável a fazê-lo.

Assim, é o caso de arquivamento do feito no que se refere 
ao Ministro, com devolução da investigação ao juízo de origem, 
tendo em vista que Gilberto Kassab é a única autoridade com 
prerrogativa de foro no STF.

Surgindo  novos  elementos  indicativos  do  envolvimento 
do Ministro em condutas criminosas, a Procuradoria-Geral da 
República deverá ser cientificada.

III. Conclusão

Ante o exposto, o Procurador-Geral da República requer o 
arquivamento do feito no que se refere a Gilberto Kassab, com a 
ressalva do art. 18 do CPP, e pela devolução da investigação ao 
Juízo da DIPO 3 — Seção 3.1.1 (fl. 1706), para o que se entender 
cabível quanto aos demais envolvidos”.

Examinados os autos, decido.
Como  exposto,  o  Procurador-Geral  da  República  requer  o 

arquivamento  do  presente  inquérito,  bem  como  dos  inquéritos  em 
apenso  nº  4.233  e  4.338,   por  não  haver  indícios  mínimos  de  que  o 
Ministro de Estado Gilberto Kassab tenha praticado os supostos crimes 
que motivaram a sua instauração.

Em  hipóteses  como  a  presente,  na  linha  da  orientação 
jurisprudencial  firmada  nesta  Suprema Corte,  não  há  como deixar  de 
acolher  o  requerimento  do  Parquet,  assentado  nos  elementos  fático-
probatórios  dos autos,  que não justificam a instauração da persecução 
penal  contra  o  investigado  com  prerrogativa  de  foro  perante  esta 
Suprema Corte.
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Na  hipótese  de  existência  de  pronunciamento  do  Chefe  do 
Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em 
princípio,  um  juízo  negativo  acerca  da  necessidade  de  apuração  da 
prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, 
detém  a  opinio  delicti  a  partir  da  qual  é  possível,  ou  não, 
instrumentalizar a persecução penal (Inq. nº 510/DF, Tribunal Pleno, da 
relatoria  do  Min.  Celso  de  Mello,  DJ  de  19/4/1991;  Inq.  nº  719/AC, 
Tribunal Pleno, da relatoria do Min.  Sydney Sanches,  DJ de 24/9/1993; 
Inq. nº 851/SP, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Néri da Silveira, DJ de 
6/6/1997; Inq. nº 1.538/PR, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ de 14/9/2001; Inq. nº 1.608/PA, Tribunal Pleno, da relatoria 
do Min. Marco Aurélio, DJ de 6/8/2004; Inq nº 1.884/RS, Tribunal Pleno, 
da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJ de 27/8/2004, entre outros).

A jurisprudência  desta  Corte  assentou  que  o  pronunciamento  de 
arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se 
entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal.

Nesse sentido:

“1. Questão de Ordem em Inquérito.
2. Inquérito instaurado em face do Deputado Federal M. S. 

M.  N.  supostamente  envolvido  nas  práticas  delituosas  sob 
investigação na denominada ‘Operação Sanguessuga’.

3.  O  Ministério  Público  Federal  (MPF),  em  parecer  da 
lavra  do  Procurador-Geral  da  República  (PGR),  Dr.  Antonio 
Fernando Barros e Silva de Souza, requereu o arquivamento do 
feito.

4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe 
do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, 
tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade 
de  apuração  da  prática  delitiva  exercida  pelo  órgão  que,  de 
modo legítimo e exclusivo, detém a  opinio delicti  a partir da 
qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera 
que  o  pronunciamento  de  arquivamento,  em regra,  deve  ser 
acolhido  sem  que  se  questione  ou  se  entre  no  mérito  da 
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avaliação  deduzida  pelo  titular  da  ação  penal.  Precedentes 
citados:  INQ  nº  510/DF,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Plenário, 
unânime,  DJ  19.4.1991;  INQ  nº  719/AC,  Rel.  Min.  Sydney 
Sanches, Plenário,  unânime,  DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP,  Rel. 
Min.  Néri  da Silveira,  Plenário,  unânime,  DJ  6.6.1997;  HC nº 
75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 
9.4.1999;  HC nº  80.560/GO,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,  1ª 
Turma,  unânime,  DJ  30.3.2001;  INQ  nº  1.538/PR,  Rel.  Min. 
Sepúlveda  Pertence,  Plenário,  unânime,  DJ  14.9.2001;  HC  nº 
80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 
27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 
unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 
Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. 
Sepúlveda  Pertence,  Plenário,  maioria,  DJ  8.4.2005;  e  HC  nº 
83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.8.2005.

6. Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em 
que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa 
julgada  material,  a  saber:  prescrição  da  pretensão punitiva  e 
atipicidade da conduta. Constata-se, portanto, que apenas nas 
hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade 
poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo 
PGR.

7. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento  
formulado  pelo  Procurador-Geral  da  República  lastreou-se  no  
argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do  
parlamentar nos  fatos  apurados.  8.  Questão de ordem resolvida no  
sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF”  
(Inq  nº  2.341/MT,  Tribunal  Pleno,  Relator  o  Ministro  Gilmar 
Mendes, DJ de 17/08/07).”

Ante o exposto, na linha da orientação desta Corte, com fundamento 
no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90 e art. 21, XV, “e”, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação do Ministério Público 
Federal  e  determino  arquivamento do presente  inquérito,  bem como 
dos inquéritos em apenso nºs 4.233 e 4.338  em relação ao Ministro de 
Estado  Gilberto Kassab, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de 
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Processo Penal.
Oportunamente,  remetam-se  os  autos  do  presente  inquérito,  bem 

como dos inquéritos em apenso nºs 4.233 e 4.338, ao Departamento de 
Inquéritos Policiais  da Comarca de São Paulo/SP, para as providências 
que se reputarem pertinentes em relação a eventuais investigados sem 
prerrogativa de foro.

Publique-se.
Brasília, 12 de setembro de 2017.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator
Documento assinado digitalmente
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