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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA ____ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/SP.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por intermédio dos 5º e 8° Promotores de Justiça do Patrimônio 

Público e Social da Capital, com fundamento no artigo 37 e artigo 129, inciso III, 

ambos da Constituição Federal; artigos 1º, inciso IV, 5º e 21, todos da Lei n° 7.347/85 

(Lei de Ação Civil Pública); artigo 25, IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público); artigo 103, inciso VIII, da Lei Complementar 

nº 734/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo), Lei nº 

8.429/92 e Lei n° 12.846/13, e com base nos dados probatórios coligidos nos 

autos do inquérito civil n° 14.0695.0000333/2017-7, vem, respeitosamente, 

propor Ação Civil de Responsabilidade pela Prática de Ato de 

Improbidade Administrativa em face de: MÁRIO RODRIGUES 

JÚNIOR, brasileiro, portador do RG n° 8.339.791, inscrito no Cadastro das 
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Pessoas Físicas sob o n° 022.388.828-12, residente e domiciliado nesta 

Capital, na Rua Gabriele D’Annunzio, n° 824, apto. 02-F, Bairro Campo Belo, 

CEP: 04619-003; MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO, brasileiro, 

portador do RG n° 6.146.513, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob o 

n° 929.833.918-68, residente e domiciliado no Município de Araraquara, na 

Rua Lilia Elisa Eberle Lupo, n° 151, Lote 94, Bairro Jardim Salto Grande, 

CEP: 14803-890; JÚLIO CÉSAR ASTOLPHI, brasileiro, portador do RG 

n° 7.501.739, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob o n° 013.069.785-

32, residente e domiciliado nesta Capital, na Alameda Itu, n° 1437, apto. 214, 

Bairro Cerqueira César, CEP: 01421-001; DELSON JOSÉ AMADOR, 

brasileiro, portador do RG n° 4.496.949, inscrito no Cadastro das Pessoas 

Físicas sob o n° 586.725.918-87, residente e domiciliado no Município de 

Santana de Parnaíba, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 

4000, apto. 141, Bloco B, Bairro Tamboré, CEP: 06543-001; 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n° 15.102.288/0001-

82, com sede nesta Capital na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 7° Andar, Parte 

E, Bairro Butantã, CEP: 05501-050; CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO CÔRREA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Ministério da Fazenda sob o n° 61.522.512/0001-02, com sede nesta Capital 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1663, 9° Andar, Bairro Jardim 

Paulistano, CEP: 01452-001; GALVÃO ENGENHARIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n° 

01.340.937/0001-79, com sede nesta Capital na Rua Gomes de Carvalho, n° 
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1510, 19° Andar, sala 01, Bairro Vila Olímpia, CEP: 04547-005; SERVENG 

CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n° 

48.540.421/0001-31, com sede nesta Capital na Rua Deputado Vicente 

Penido, n° 255, Bairro Vila Maria, CEP: 02064-120; CONTRUTORA 

QUEIROZ GALVÃO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Ministério da Fazenda sob o n° 33.412.792/0001-60, com sede no Município 

de Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, n° 651, pavimentos 2 e 3, Bairro 

Centro, CEP: 20.030-041, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 

 

 

1. DOS FATOS 

 

Segundo se apurou no incluso Inquérito Civil nº 

14.0695.0000333/2017-7, em trâmite na Promotoria de Justiça do Patrimônio 

Público e Social da Capital/SP (doc. 01), os agentes públicos MÁRIO 

RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO e 

JÚLIO CÉSAR ASTOLPHI receberam propina da CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT entre os anos de 2005 e 2009, como 

decorrência de pagamentos relacionados à execução de obras na Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), objeto do Lote 03 da 

Concorrência Internacional n° 002/2005.  
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No ano de 2005, o Governo do Estado de São Paulo 

iniciou a Segunda Etapa do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado 

de São Paulo (PRR/SP), e para tanto formulou o Edital de Licitação Pública 

Internacional n° 002/2005 – Concorrência Internacional (doc. 02), sendo 

publicado o seu Aviso no Diário Oficial do Estado em 12/07/2005 (doc. 03). 

 

O Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de 

São Paulo (PRR/SP) teve como objetivo a recuperação de trechos rodoviários 

mediante apoio financeiro externo e parcial, com a finalidade de melhorar a 

malha viária do Estado de São Paulo e, consequentemente, aumentar a 

segurança viária e o transporte no Estado.  

 

Participaram desse programa cinco entes: a) o Governo do 

Estado de São Paulo, entidade promotora e responsável pelo PRR/SP, tendo 

como Governador Geraldo Alckmin; b) a Secretaria Estadual de Transportes, 

na qualidade de mutuária; c) o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo – DER/SP, como órgão executor e implementador do 

Programa; d) o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, principal 

agente financiador; e e) o Governo Federal, à título de avalista das operações 

de crédito internacionais. 

 

Todo o programa foi diluído em trechos, sendo que cada 

rodovia a ser recuperada foi objeto de um lote no procedimento licitatório, já 

em um indicativo claro de divisão. 
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Na presente investigação produziram-se provas apenas no 

que se refere à recuperação da Rodovia SP-255, que abarca o trecho 

Araraquara/Boa Esperança do Sul, de 39,050km. 

 

Esse trecho foi denominado de “Lote 03” e sobre o 

mesmo versará a presente. 

 

O objeto da Concorrência Internacional n° 002/2005 foi 

dividido em 06 (seis) lotes: 

 

 
 

Apurou-se que na fase prévia à abertura da Concorrência 

Internacional n° 002/2005 é que se iniciou o acordo de mercado entre 

empresas de grande porte nacionais, dentre elas a demandada 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, resultando na combinação 

de preços e determinação à qual empresa caberia cada lote da Concorrência 

Internacional n° 002/2005, como será adiante demonstrado.  
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Retornando ao procedimento licitatório em si, após o 

julgamento de representação formulada perante o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em 29 de setembro de 2005 deu-se continuidade ao 

certame, data em que ocorreu a Sessão Pública para entrega da documentação 

exigida para habilitação das empresas interessadas. 

 

Da Ata n° 343 da Sessão Pública mencionada (doc. 04) 

depreende-se que, já em conluio, apresentaram propostas para o Lote 03 as 

empresas CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, GALVÃO 

ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS 

ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e CONSTRUTORA QUEIROZ 

GALVÃO S/A. 

 

Para atender a Lei de Licitação, bem como condições 

gerais de financiamento internacional, foi realizada pré-qualificação, sendo 

que 81 (oitenta e uma) interessadas acolheram ao pedido. Ao final da fase de 

pré-qualificação, 05 (cinco) empresas foram habilitadas. 

 

A Comissão Julgadora de Licitação - CJL, em conjunto 

com a Comissão Especial Julgadora de Licitações – CEJL, após a análise da 

documentação apresentada pelas interessadas, considerou habilitadas para 

apresentarem proposta de preço para o Lote 03 as seguintes empresas, nos 

específicos termos por ela delineados (doc. 05): 
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No dia 12 de dezembro de 2005 foi realizada a Sessão 

Pública de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços (doc. 06), 

sendo apresentadas as seguintes propostas com relação ao Lote 03 da Segunda 

Etapa do PRR/SP: 

 

 
 

Com a apresentação das propostas de preços, a Diretoria 

de Engenharia – Assessoria de Construção do DER-SP as analisou com 

relação a quatro aspectos específicos: a) verificação do atendimento das 
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condições estabelecidas no edital; b) verificação individual de cada preço 

proposto; c) verificação dos preços dos insumos; e d) verificação das 

composições analíticas. 

 

Concluiu-se ao final da referida análise por uma variação 

dos preços apresentados com relação ao valor de referência, bem como pelo 

atendimento das condições editalícias pelas empresas proponentes (doc. 07): 
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Feita esta análise, os autos foram encaminhados à 

Comissão Julgadora de Licitações – CJL para a elaboração de seu relatório de 

exame das propostas de preços (doc. 08).  

 

A partir das atas e das propostas apresentadas, verificou-se 

que foram apresentados os seguintes valores pelas empresas interessadas em 

cada lote: 

 
 

Portanto, a demonstrar o conluio para fraudar o 

procedimento, no que diz respeito ao Lote 03 e aglutinando as informações 

da CJL e da Diretoria de Engenharia – Assessoria de Construção do DER-SP, 

eis que todas as propostas foram apresentadas em valor muito superior ao de 

referência constante do edital: 
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1 
 

Apurou-se que as empresas, já em conluio, 

apresentaram propostas de cobertura, até para justificar o sobrepreço da 

proposta apresentada pela demandada CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT. 

 

Após a análise das propostas pela CJL, foi publicada a 

classificação das proponentes (doc. 09), sendo considerada vencedora do 

certame, com relação ao Lote 03, a CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT S/A: 

 

                                           
1 As siglas da tabela correspondem às empresas participantes do certame no Lote 03, a saber: 
CNO – Construtora Norberto Odebrecht S/A 
CCCC – Construções e Comércio Camargo Côrrea S/A 
QG – Construtora Queiroz Galvão S/A 
SC – Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia 
GE – Galvão Engenharia S/A 
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O resultado da concorrência internacional foi homologado 

em 06 de janeiro de 2006, sendo na mesma data o objeto adjudicado à 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, autorizada a realização de 

despesa no valor total de R$ 41.184.957,73 a favor dela e a lavratura do 

contrato (doc. 10).  

 

O Contrato n° 14.245-7, decorrente do Processo n° 

243.948/DER/2005 foi assinado em 23 de janeiro de 2006, com prazo de 

duração de 18 (dezoito) meses, no valor total de R$ 41.184.957,73 (doc. 11). 

 

A Primeira Nota de Serviço foi emitida em 01 de março de 

2006 (doc. 12), considerado este o marco inicial da contagem do prazo 

contratual, fixando a data a partir da qual passou a ser de responsabilidade da 

Quarta Divisão Regional de Araraquara – DR.4 a supervisão do contrato sob 

análise.  
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O Termo de Encerramento foi assinado em 21 de outubro 

de 2010, com dispêndio total de R$ 56.511.028,41 e prazo de duração 

de 31 (trinta e um) meses (doc. 13).  

 

A partir de acordo de colaboração premiada homologado 

pelo Supremo Tribunal Federal de integrantes do Grupo Odebrecht, com 

provas compartilhadas pela Promotoria de Justiça de Araraquara, incluídos 

CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL, ROBERTO CUMPLIDO 

e BENEDICTO JÚNIOR, tomou-se conhecimento de que foi feito 

pagamento de propina a agentes públicos vinculados ao Departamento de 

Estradas e Rodagem de São Paulo – DER-SP enquanto vigente o Contrato n° 

14.245-1.  

 

Consta dos autos, ainda, a narrativa de ROBERTO 

CUMPLIDO detalhada a respeito da prática de cartel.  

 

Diante desse compartilhamento de informações, portanto, 

é que se obteve acesso aos fatos e provas aqui constantes e que comprovam o 

pagamento de vantagem indevida e a formação de cartel, com vistas à fraudar 

licitação, pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT aos agentes 

públicos CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL, ROBERTO 

CUMPLIDO e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, bem 

como a cartelização entre as empresas participantes da Concorrência 

Internacional n° 002/2005. 
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Senão vejamos. 

 

À época dos fatos, o ROBERTO CUMPLIDO exercia a 

função de Diretor de Contrato na CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, sendo seu superior hierárquico BENEDITO JÚNIOR.   

 

Como explicou ROBERTO CUMPLIDO em seu termo 

de depoimento, não era praxe da CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT participar de certames envolvendo valores baixos, visto não 

ser benéfico financeiramente à empresa. O custo para manutenção de seu 

pessoal e deslocamento de máquinas para os locais de obras de pequeno e 

médio porte não era economicamente favorável. 

 

No entanto, à época a CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT não possuía vigente nenhum contrato de rodovia. O valor 

que envolvia a Concorrência Internacional n° 002/2005, apesar de baixo, 

valeria a participação da empresa, principalmente por ser uma forma da 

empresa ter contratos com o DER-SP e a Secretaria Estadual de Transportes. 

 

Nesse período, no entanto, empresas de grande porte e 

com grande participação em concorrências nacionais e internacionais 

passaram a fazer um “acordo de mercado”, permitindo que todas 

participassem e vencessem procedimentos licitatórios sem efetiva competição.  
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Como narrado por ROBERTO CUMPLIDO, diversas 

reuniões eram periodicamente realizadas na sede do Sindicato da Indústria da 

Construção Pesada do Estado de São Paulo – SINICESP entre 

aproximadamente 30 (trinta) empresas participantes de referido acordo, entre 

elas, as empresas Andrade Gutierrez, Camargo Côrrea, Queiroz Galvão, OAS, 

Serveng Civilsan e Galvão Engenharia.  

 

Importante destacar, ainda, que todas as reuniões e 

combinações efetuadas por ROBERTO CUMPLIDO com as demais 

empresas sempre foram realizadas com a anuência dos seus superiores, 

BENEDICTO JÚNIOR e, posteriormente, CARLOS ARMANDO 

PASCHOAL. 

 

No primeiro semestre do ano de 2005, o colaborador 

ROBERTO CUMPLIDO participou de diversas reuniões com a finalidade 

de combinar e partilhar as licitações a serem abertas pelo Departamento de 

Estradas e Rodagem de São Paulo – DER-SP, sendo a combinação realizada 

por intermédio de um “bingo”. 

 

Tal “bingo” era efetuado com a finalidade de definir a 

ordem das empresas vencedoras dos certames que participariam, sem haver a 

possibilidade de escolha pelas participantes de qual obra seria a ela sorteada. 

Em razão do grande número de empresas participantes. 
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A Concorrência Internacional n° 002/2005, cujo edital foi 

publicado em 16 de junho de 2005, foi dividida em 06 (seis) lotes. O interesse 

nessa concorrência foi maior tendo em vista que parte de sua verba viria do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), fato este que permite 

maior flexibilidade nas normas que regem o certame, pois são aplicadas não 

apenas as regras contidas na Lei Federal n° 8.666/93, como também a 

normativa específica do BID.  

 

Realizado o “bingo” entre as empresas participantes do 

acordo de mercado, à CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi 

sorteado o Lote 03 da Concorrência Internacional n° 002/2005, referente ao 

trecho Araraquara/Boa Esperança do Sul da Rodovia SP-255. 

 

Definidas as vencedoras dos lotes, foi combinado entre 

elas, ainda, que o maior número possível de empresas deveria obter a pré-

qualificação para os lotes, possibilitando a apresentação de propostas em valor 

superior ao ser apresentado pela sorteada. Assim, pelo menos na aparência, 

haveria competitividade, realizando assim as propostas de cobertura em 

manifesta fraude à licitação.  

 

Para a Concorrência Internacional n° 002/2005, a 

Comissão considerou habilitadas as seguintes empresas: Constran S/A 

Construções e Comércio, Galvão Engenharia S/A, Serveng Civilsan S/A 

Empresas Associadas de Engenharia, Construtora Norberto Odebrecht S/A, 
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Construtora OAS Ltda., S.A. Paulista de Construções e Comércio, 

Construções e Comércio Camargo Côrrea S/A, Construtora Queiroz Galvão 

S/A. e Encalso Construções Ltda. 

 

No caso do Lote 03, foram habilitadas as empresas 

GALVÃO ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS 

ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT S/A, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CÔRREA S/A E CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A. 

 

Com a definição das empresas habilitadas, os 

representantes de cada empresa sorteada para vencer o certame procuravam 

os representantes das demais habilitadas para a combinação dos preços.  

 

ROBERTO CUMPLIDO, então responsável pelo 

certame na CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, conversou 

pessoalmente com Raggi Badra e Antônio Almeida, da CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA S/A, com Carlos Alberto da 

QUEIROZ GALVÃO e com representantes das empresas GALVÃO E 

SERVENG, sem se recordar das pessoas com as quais tratou, visto que havia 

uma constante troca de responsáveis nessas duas empresas.  

 

Nesses encontros pessoais, ROBERTO CUMPLIDO 

combinava com as demais empresas habilitadas que a proposta por elas 
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apresentada deveria ter valor superior ao apresentado pela CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT, que seria na casa dos 41 milhões de reais. Não 

havia uma indicação, por parte da CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, do valor a ser apresentado pelas demais licitantes; tudo era 

baseado em sistema de confiança entre os participantes do acordo.  

 

O resultado final do Lote 03 da Concorrência 

Internacional n° 002/2005 apenas confirmou o relatado por 

ROBERTO CUMPLIDO: sagrou-se vencedora a CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT, com todas as demais propostas apresentadas 

pelas demais habilitadas em valores superiores ao por ela apresentado e a dela 

em evidente sobrepreço atestado de 13,53%.   

 

O acordo feito entre as empresas participantes, portanto, 

foi bem-sucedido.  

 

Uma vez assinado o contrato entre a CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM DE SÃO PAULO – DER-SP, o então Diretor do Contrato 

pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, ROBERTO 

CUMPLIDO, foi convocado pelo então Diretor Superintendente do DER-

SP, MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, para uma reunião na própria sede do 

DER-SP. 
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Nesta reunião, MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR 

solicitou o pagamento de 4% (quatro por cento) do valor do contrato a ser 

pago a cada medição como propina. Não especificou, entretanto, a quais 

campanhas seria o valor destinado.  

 

Posteriormente, com o início da execução dos 

serviços e obras contratados, ROBERTO CUMPLIDO foi chamado 

pelo então Diretor da DR.4, MÁRIO AUGUSTO FATTORI 

BOSCHIERO, para comparecer na sede da Diretoria Regional em 

Araraquara para uma reunião, agora responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização do contrato. 

 

Nesta, MÁRIO AUGUSTO FATTORI 

BOSCHIERO solicitou o pagamento de 1% (um por cento) sobre o 

valor do contrato, a ser pago a cada medição, como propina para 

garantir o bom andamento das obras e agilização de quaisquer 

processos referentes ao contrato. 

 

ROBERTO CUMPLIDO narrou ao seu então superior 

hierárquico, BENEDICTO JÚNIOR, as solicitações realizadas, com as quais 

este concordou e autorizou o atendimento.  

 

Relatou ainda que essa anuência com os pagamentos 

indevidos se deu inclusive pelo receio das possíveis consequências que 
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poderiam afetar o contrato ou a própria CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, tais como atrasos em desapropriações, nas liberações das 

medições, dentre outras que poderiam acarretar em prejuízos financeiros.  

 

Durante a execução do contrato, a responsabilidade estatal 

do DER-SP passou para JULIO CESAR ASTOLPHI, que manteve o 

recebimento da propina.  

 

O pagamento de propina foi feito pela CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT e, definido que ele seria efetivado a cada 

medição das obras e pagos esses valores à CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, ROBERTO CUMPLIDO solicitava ao seu superior 

BENEDICTO JÚNIOR a liberação do pagamento, o que sempre era 

deferido.  

 

Com essa liberação, a quantia correspondente aos 5% 

(cinco por cento) era retirada de Caixa 02 mantido pela CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT, sendo essa solicitação realizada por 

ROBERTO CUMPLIDO diretamente a ISAÍAS UBIRACI CHAVES 

SANTOS, liderado de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, integrante 

do núcleo operacional de pagamento de propinas do Grupo Odebrecht. 
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Em posse dos valores a serem repassados aos agentes 

públicos, o local de entrega era combinado com eles e CUMPLIDO, que 

repassava a informação à ISAÍAS UBIRACI CHAVES SANTOS. 

 

Todos os pagamentos eram realizados mediante o 

guarnecimento de uma senha fornecida por ISAÍAS UBIRACI CHAVES 

SANTOS e repassada por ROBERTO CUMPLIDO aos agentes públicos 

responsáveis pelo recebimento da propina.  

 

Esse procedimento todo de liberação de valores do Caixa 

02, fornecimento de senha e pagamento em espécie da propina sempre era 

realizado pessoalmente, sem haver qualquer registro em mensagens 

eletrônicas ou escritos.  

 

Ao longo do contrato e das medições, portanto, foram 

costumeiramente realizados os pagamentos da propina solicitada pelos 

agentes públicos.  

 

No entanto, em razão de algumas melhorias técnicas da 

obra e modificações realizadas nos serviços, a CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT requereu ao DER-SP o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, como forma de equalizar os custos 

dispendidos pela empreiteira.  
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O pleito foi atendido pelo DER-SP, sendo assinado o 

Quarto Termo Aditivo e Modificativo, aumentando o valor do 

contrato em cerca de 10 milhões de reais.  

 

Enquanto era realizada a negociação desse Quarto Termo 

Aditivo, novamente foram solicitados valores pelos agentes públicos JÚLIO 

CÉSAR ASTOLPHI e MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO, 

desta vez com uma diferença: foram solicitados valores fechados, e não 

percentuais.  

 

JÚLIO CÉSAR ASTOLPHI solicitou o pagamento de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) e MÁRIO AUGUSTO FATTORI 

BOSCHIERO o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ambos sob o 

argumento de ser o valor destinado ao financiamento de campanhas eleitorais. 

Esse valor, destaca-se, independia dos 5% (cinco por cento) 

pagos a cada medição.  

 

ROBERTO CUMPLIDO, munido dessa informação, 

contatou CARLOS ARMANDO PASCHOAL, seu superior hierárquico após 

a saída de BENEDICTO JÚNIOR. 

 

Tendo em vista já ter a CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT realizado os serviços objeto do Quarto Termo Aditivo e 
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Modificativo, concordou CARLOS ARMANDO PASCHOAL com o 

pagamento do valor solicitado.  

 

Com relação à combinação do lugar, data e demais fatores 

envolvendo o pagamento, ROBERTO CUMPLIDO cuidava de todos os 

detalhes com os respectivos responsáveis no Grupo Odebrecht, repassando as 

informações aos agentes públicos responsáveis pelo recebimento dos valores, 

como sempre fez.  

 

A realização do pagamento dessa quantia de R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais) é inclusive comprovada pela planilha de fluxo de caixa 

do período de 01/2008 a 07/2008 (doc. 14): 
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O pagamento foi feito, portanto, em três meses: em maio 

de 2008 foi pago o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); 

em junho de 2008, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e, por fim, em julho de 

2008, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

 

O Quarto Termo Aditivo e Modificativo foi assinado e os 

valores efetivamente repassados aos agentes públicos JÚLIO CÉSAR 

ASTOLPHI e MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO.  

 

Inconteste, portanto, a cartelização entre empresas de 

grande porte na Concorrência Internacional n° 002/2005 e o recebimento de 

vantagem indevida pelos agentes públicos vinculados ao DER-SP.  

 

 

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

 

2.1. DA RESPONSABILIDADE DOS 

DEMANDADOS 

 

 

Os agentes públicos MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO 
AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO e JÚLIO CESAR ASTOLPHI, 
solicitaram e receberam vantagem indevida ao longo do contrato.  
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DELSON JOSÉ AMADOR, Superintendente do DER-SP à época da 
assinatura do termo de encerramento do Contrato n° 14.245-1, de forma 
omissiva, não cumpriu com o seu dever de fiscalização e diligência. 

 

Os agentes públicos demandados tinham o dever de 

fiscalizar o procedimento licitatório, em razão de suas funções, bem como 

considerando  magnitude do contrato. Trata-se de obrigação decorrente não 

apenas do senso comum de que o agente público zela pela lisura do certame, 

mas também de expressa previsão legal constante do artigo 2° do Decreto 

Estadual n° 31.138/90, regulamentador da Lei Estadual n° 6.544/89. 

 

Deliberadamente deixaram de fiscalizar o 

procedimento licitatório e, como decorrência dessa omissão, 

permitiram os agentes públicos a prática de cartel pelas 

empresas participantes. Violaram, assim, os deveres da legalidade, 

moralidade e de lealdade às instituições. 

 

A contratação simulada e o contínuo e regular pagamento 

de propina por parte da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 

aos agentes públicos envolvidos nos fatos seria suficiente para ensejar a 

aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n° 8.429/92 aos 

demandados MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO 

FATTORI BOSCHIERO e JULIO CESAR ASTOLPHI.  
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Com relação às sociedades empresárias, da narrativa dos 

fatos restou evidente que até mesmo antes do início da Concorrência 

Internacional n° 002/2005 as empresas CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA 

S/A, GALVÃO ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S/A 

EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e CONSTRUTORA 

QUEIROZ GALVÃO S/A atuaram em conluio para fraudar procedimento 

licitatório, em inequívoca e incontestável cartelização.  

 

Fraudaram dolosamente o procedimento licitatório com a 

única finalidade de obter maior margem de lucro, bem como violaram os 

princípios que norteiam a gestão da coisa pública.  

 

2.1. DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS 

DEMANDADOS MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, 

MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO E JULIO 

CESAR ASTOLPHI 

 

 

É assente na doutrina e na jurisprudência, que tanto o 

agente público quanto o particular que recebem vantagem patrimonial 

indevida enriquecem ilicitamente, desde presente o nexo causal entre o 
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recebimento da vantagem e o exercício de cargo, mandato, emprego ou 

atividade pública em geral. 

 

Prevê o artigo 9°, inciso I, da Lei Federal n° 8.429/92 que: 

 

Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 

notadamente receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 

imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a 

título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 

tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público.   

 

Conforme já relatado, os demandados MÁRIO 

RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO e 

JULIO CESAR ASTOLPHI, ao longo do Contrato n° 14.245-1, solicitaram 

e receberam propina da demandada CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, totalizando 5% (cinco por cento) do valor correspondente a 

cada medição. 
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As solicitações, contínuas e regulares, foram realizadas 

enquanto no exercício de função pública e em razão delas. Aproveitaram-se 

os demandados de sua posição no DER-SP para auferir vantagem indevida.  

 

 

2.2. DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OCASIONADO 

PELA FRAUDE À LISURA DA LICITAÇÃO 

 

 

Estabelece o artigo 10, inciso VIII, da Lei Federal n° 

8.429/92 que: 

 

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1° desta lei, e 

notadamente (...) frustrar a licitude de processo licitatório ou de 

processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins 

lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. 

 

O acordo realizado entre as empresas demandadas e a 

anuência dos agentes públicos pertencentes ao DER-SP são suficientes para 

demonstrar que a lisura do certame foi frustrada. Antes mesmo da pré-
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qualificação das empresas interessadas já estavam as sociedades empresárias 

demandadas em conluio para a divisão dos lotes entre elas.  

 

Esse quadro não permite em momento algum sustentar-se 

o respeito ao princípio da competitividade, visto que antes mesmo do 

procedimento licitatório se iniciar já se sabia qual seria a empresa vencedora 

do certame, a demandada CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT. 

 

As demais empresas demandadas, CONSTRUÇÃO E 

COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA S/A, GALVÃO ENGENHARIA 

S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE 

ENGENHARIA e CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, também 

violaram a Lei de Improbidade Administrativa.  

 

Ao apresentarem planilha de preços com sobrepreço maior 

que o estabelecido pela demandada CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT colaboraram para a fraude ao procedimento licitatório, 

impedindo a sua lisura e a possibilidade de a Administração Pública declarar 

como vencedora a empresa com o melhor preço. 

 

Com a constituição e operacionalização do cartel, as 

demandadas frustraram o caráter competitivo da licitação e, assim, a 

Administração certamente deixou de selecionar propostas realmente 

vantajosas. 



 
                                        

                                  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
    PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 Rua Riachuelo nº 115 - 7º andar - Centro - CEP 01007-904 
                  +55 11 3119-9539 | FAX: +55 11 3119 9948 

 

 
______________________________________________________________ 
 

 
 

29 
 

 

Fixaram preços e direcionaram a quem caberia cada lote da 

Concorrência Internacional n° 002/2005, bem como lançaram mão de 

propostas pro forma, de cobertura. 

 

A competitividade e a transparência são características 

ausentes na Concorrência Internacional nº 002/2005. 

  

 

2.3. DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS PELOS DEMANDADOS  

 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, determina que a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deve observar os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Não é preciso especial discernimento para se constatar que 

a licitação escorreita, desde longa data, é um instituto imperativo ao qual a 

Administração Pública deve obediência. Essa obrigatoriedade decorre 

expressamente da Carta Magna, por força do seu artigo 37, inciso XXI, in 

verbis: 

 



 
                                        

                                  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
    PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 Rua Riachuelo nº 115 - 7º andar - Centro - CEP 01007-904 
                  +55 11 3119-9539 | FAX: +55 11 3119 9948 

 

 
______________________________________________________________ 
 

 
 

30 
 

Art. 37. (...) 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

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

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Tal regra coaduna-se com o disposto no artigo 117 da 

Constituição do Estado de São Paulo, que estabelece a mesma exigência. 

 

Indubitavelmente, a exigibilidade de licitação, com a efetiva 

competição entre as empresas interessadas, tem ampla fundamentação 

constitucional e em hipótese alguma pode o administrador público desdenhar 

desse imperativo.  

 

O artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 assevera que a 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhe são correlatos.  
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Os representantes do DER-SP e aqui demandados, no 

exercício de suas prerrogativas públicas, devem obediência ao direito público 

e, consequentemente, têm a obrigação de contratar sem visar interesses 

privados.  

 

As sociedades empresárias, por sua vez, violaram os 

princípios pela evidente prática de cartel.  

 

No caso sob exame, foram infringidos diversos princípios 

constitucionais e legais, conforme a seguir descrito. 

 

Muito embora tenha sido instalada a Concorrência 

Internacional nº 002/2005, a partir do momento em que foi decretada a 

vencedora do certame, os agentes públicos utilizaram-se de sua função para 

obter vantagem ilícita. 

 

Decorre do princípio da legalidade a estrita 

obediência ao quanto previsto em lei para a atuação dos detentores de função 

pública, tratando-se, na realidade, de poder-dever do agente público.  

 

A busca de interesse privado e a exigência de vantagem 

indevida pelos demandados MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO 

AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO e JULIO CESAR ASTOLPHI não 
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se coadunam com este princípio, configurando, inclusive, crime previsto 

expressamente no Código Penal Brasileiro. 

 

Como não fizeram o que a lei determinava, os demandados 

violaram o princípio da legalidade, estabelecido no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal, definido por Diógenes Gasparini2 como: 

 

(...) significa estar a Administração Pública, em toda a sua 

atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se 

afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu 

autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que 

exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se à 

anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor que o do 

particular. De fato, este pode fazer tudo que a lei permite e tudo que 

a lei não proíbe; aquela só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda 

assim, quando e como autoriza.  

 

Como já mencionado, os demandados deveriam observar, 

entre outros dispositivos, o artigo 3º da Lei de Licitações. Nele, são previstos 

outros princípios, como o da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade 

administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório.  

                                           
2 Direito Administrativo. São Paulo, Saraiva, 2000, p. 07. 
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Diante da cartelização e da exigência de valores indevidos 

pelos agentes públicos demandados, deveriam as autoridades responsáveis 

cancelar o procedimento licitatório, não assinar o danoso e ilegal contrato ou 

até mesmo, quando do recebimento das obras, anulá-lo por evidente 

ilegalidade. 

 

Este poder é inclusive outorgado à autoridade competente 

pelo artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93: 

 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

§ 1°. A anulação do procedimento licitatório por motivo de 

ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 2°. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 3°. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 
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§ 4°. O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 

procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

 

Violaram também o princípio da moralidade, sendo 

este um dos princípios basilares de fundo constitucional e autônomo que 

devem informar toda a atuação da Administração Pública.  

 

Analisando o princípio da moralidade, Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro3 leciona que não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio 

objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o 

senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, 

a boa-fé, ao trabalho, a ética das instituições. A moralidade exige proporcionalidade entre os 

meios e os fins a atingir; entre os sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela 

auferidos; entre as vantagens usufruídas pelas autoridades públicas e os encargos impostos à 

maioria dos cidadãos.  

 

No caso sob exame, os demandados agentes públicos 

atuaram apenas com vistas aos seus interesses privados, exigindo vantagem 

indevida da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT. 

 

Por sua vez, as sociedades empresárias demandadas, ao 

realizarem acordo de mercado e divisão dos lotes licitados entre elas, já cientes 

                                           
3 Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, São Paulo, Atlas. 1991, p. 111. 
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de quais seriam as vencedoras de cada um antes mesmo da abertura do 

procedimento licitatório, agiram em evidente má-fé e de forma extremamente 

imoral.  

 

A contratação fraudulenta e a condução da execução da 

obra até o seu encerramento, permeada de condutas imorais, demonstram a 

violação ao princípio da moralidade administrativa.  

 

O princípio da impessoalidade, consagrado 

expressamente na Constituição Federal no artigo 37, caput, consubstancia-se 

na ideia de que o agente público deve agir livre de qualquer emoção pessoal, 

utilizando-se da administração pública apenas para alcançar fins relacionados 

ao interesse público. Cabe ao agente público atuar de forma abstrata, 

buscando a plena satisfação do interesse social.  

 

Por este princípio, a Constituição visa obstaculizar atuações 

geradas por antipatias, simpatias, objetivos de vingança, represálias, nepotismo, 

favorecimentos diversos, muito comuns em licitações, concursos públicos, exercício do poder de 

polícia. Busca, desse modo, que predomine o sentido de função, isto é, a ideia de que os 

poderes atribuídos finalizam-se ao interesse de toda a coletividade, portanto, desconectados de 

razões pessoais. Em situações que dizem respeito a interesses coletivos ou difusos, a 

impessoalidade significa a exigência de ponderação equilibrada de todos os interesses 
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envolvidos, para que não se editem decisões movidas por preconceitos ou radicalismos de 

qualquer tipo4.  

 

Os demandados violaram referido princípio ao buscarem 

satisfação de interesse pessoal e omitirem-se ante a flagrante fraude que 

permeou a contratação. 

 

Ainda, foi violado o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o particular, também de estatura 

constitucional e importância central para qualquer sociedade politicamente 

organizada. Deve inspirar o legislador e vincula a autoridade administrativa 

em toda a sua atuação e compreende precipuamente a hegemonia do público, 

ou seja, de toda a coletividade, sobre o particular. 

 

O princípio da indisponibilidade do interesse 

público, outro pilar do Direito Administrativo, também foi violado. Todas 

as restrições impostas à atividade administração e à atuação dos agentes 

públicos são originárias desse princípio. 

 

Essas restrições são geradas devido ao fato da 

administração pública não ser proprietária de bens, mas sim mera gestora 

deles e dos interesses do povo.  

                                           
4 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, São Paulo, RT, 3ª Ed., p. 141. 
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Os demandados em momento algum preocuparam-se com 

o atendimento do interesse público ou respeitaram a sua indisponibilidade. 

Todas as ações deles foram pautadas na plena satisfação de seus interesses 

particulares. 

 

Não observaram o princípio da competitividade, 

sendo este essência de qualquer contrato celebrado pela Administração 

Pública. Sempre se busca a melhor proposta, visto que somente assim se pode 

assegurar a efetiva competição entre aqueles interessados em contratar com o 

Poder Público. 

 

A violação deste princípio pelas empresas demandadas 

ocorreu inclusive em fase prévia à efetiva instalação do procedimento 

licitatório. O bingo realizado para sorteio dos lotes e posterior apresentação 

de propostas de sobrepreço pelas empresas habilitadas, é suficiente a 

demonstrar a violação a este princípio.  

 

3. DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS 

 

 

Todos os demandados devem responder pelo disposto na 

Lei de Improbidade Administrativa, pelos seguintes motivos: 
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a) MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO FATTORI 

BOSCHIERO e JÚLIO CÉSAR ASTOLPHI devem ser considerados 

como incursos nos artigos 9°, inciso I, ou 11, caput, arcando com as 

penalidades previstas no artigo 12, incisos I ou III, todos da Lei Federal n° 

8.429/92, em razão da exigência de vantagem indevida, enquanto no exercício 

de função pública, incorrendo assim no ato de improbidade administrativa 

que importa em enriquecimento ilícito; 

 

b) DELSON JOSÉ AMADOR deve ser considerado como incurso no artigo 

11, caput, arcando com as penalidades previstas no artigo 12, inciso III, ambos 

da Lei Federal n° 8.429/92, por omitir-se e falhar em seu dever de fiscalizar a 

regularidade do contrato, assinando o Termo de Encerramento e, assim, 

violando os princípios que norteiam a Administração Pública; 

 

c) CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA S/A, GALVÃO ENGENHARIA 

S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE 

ENGENHARIA, CONTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, devem ser 

consideradas como incursas nos artigos 10, inciso VIII e 11, caput, arcando 

com as penalidades previstas no artigo 12, incisos II ou III, todos da Lei 

Federal n° 8.429/92, pois fraudaram a Concorrência Internacional n° 

002/2005, no presente caso com relação ao Lote 03, visando obter vantagem 

indevida. A responsabilização em relação a tais sociedades empresárias é 

cabível por força do artigo 3° da Lei Federal n° 8.429/92. 
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4. DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS 

DEMANDADOS 

 

Como o ato de improbidade administrativa causou lesão ao 

patrimônio público, bem como enriquecimento ilícito, é de rigor que se 

decrete a indisponibilidade dos bens dos demandados, suficientes para a 

reparação do dano, bem como para a reconstituição do enriquecimento ilícito. 

 

Prevê o artigo 7° da Lei Federal n° 8.429/92 que: 

 

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 

público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade 

administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério 

Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste 

artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do 

dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento 

ilícito. 

 

Trata-se de providência acautelatória cuja finalidade é a 

garantia de execução de futura sentença que condene os demandados à 

reparação do dano causado ao erário público. 
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O pedido liminar de indisponibilidade dos bens pode ser 

requerido diretamente na ação principal, obedecendo-se aos requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. 

 

A fumaça do bom direito consiste na plausibilidade do 

direito alegado, consubstanciado na idoneidade das provas colhidas e a 

consequente possibilidade de condenação. E isto está devidamente provado. 

 

Com relação ao periculum in mora, alguns detalhes de 

aspectos legais surgem, não sendo possível a sua definição como a 

demonstração da irreparabilidade ou a difícil reparação dos danos causados, 

caso se tenha que aguardar o desfecho natural do processo. 

 

Nesse ponto, a discussão se torna interessante: há quem 

entenda que, para a configuração do requisito do perigo da demora, deve 

haver fundado receio de que o agente ímprobo esteja dilapidando seu 

patrimônio, ou dispondo deste para que não venha a ressarcir o erário 

público. Não pactuamos deste entendimento. 

 

Tal posicionamento, além de negar vigência e eficácia à 

disposição expressa do texto constitucional e legal, nega o princípio essencial 

de supremacia do interesse e do erário público, em favor do interesse privado. 
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O periculum in mora para o decreto de indisponibilidade 

quando da prática de ato de improbidade administrativa é presumida, como 

pacífico na jurisprudência5.  

 

Para o decreto de indisponibilidade dos bens, são 

requisitos necessários a existência da plausibilidade do direito alegado com a 

demonstração da gravidade da conduta (fumus boni juris) e que o ato tenha 

causado lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito do 

agente ímprobo, para assegurar o integral ressarcimento do dano.  

 

Com efeito, o direito que justifica a providência cautelar é 

claro, porquanto o fumus boni juris para o deferimento da indisponibilidade dos 

bens consiste em todo o fundamento legal e fático enfocado no decorrer 

desta peça, onde ficaram inequivocamente demonstrados os atos de 

improbidade administrativa. 

 

A segunda questão específica, qual seja, o periculum in mora, 

é presumida, por isso que se a providência liminar não for deferida, a 

sociedade enfrentará a explícita possibilidade de ver a eficácia da decisão final 

colocada em sérios riscos, uma vez que a futura sentença condenatória pode 

                                           
5 STJ, REsp n° 1.366.721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. para acórdão Min. Og Fernandes, 
1ª Seção, j. 26/02/2014, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, sendo firmada a Tese n° 701: “é 
possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de 
Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou sua tentativa) que 
induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, 
dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro”. 
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não encontrar meios de se tornar eficaz, em razão da ausência de bens dos 

demandados. 

 

Assim, no sistema da Lei de Improbidade Administrativa, 

esta medida cautelar apresenta-se com caráter especial, configurando a 

chamada tutela de evidência. Não se exige, portanto, o requisito da 

urgência – periculum in mora -, bastando apenas a demonstração, ainda que em 

sede de cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao 

patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.  

 

No caso em questão o pedido de indisponibilidade dos 

bens merece ainda ser deferido liminarmente. 

 

O valor alcança a monta de R$ 182.029.628,28 (cento e 

oitenta e dois milhões, vinte e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e 

oito centavos), ainda sem a devida atualização, valor cujo ressarcimento só 

terá chance de se efetivar se acautelada a garantia, o que será atingido com a 

indisponibilidade dos bens dos demandados.  

 

Importante consignar que a indisponibilidade dos bens 

deve alcançar os valores da multa civil cominada no artigo 12 da Lei de 

Improbidade Administrativa. 
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Assim, para tornar efetiva a indisponibilidade dos bens dos 

demandados, fica requerida a concessão de liminar inaudita altera parte com a 

determinação das seguintes providências: 

 

a) expedição de ofício à Central de Indisponibilidade de 

Bens, na forma estabelecida pelo Provimento n° 013/2012 

da CGJ do TJSP, comunicando a indisponibilidade dos 

bens imóveis dos demandados e solicitando as averbações 

necessárias; 

 

b) bloqueio de todos os veículos licenciados em nome dos 

demandados, por intermédio do Sistema RENAJUD; 

 

c) bloqueio de todas as contas correntes e aplicações 

financeiras dos demandados, por intermédio do Sistema 

BACENJUD; 

 

d) sejam bloqueados todos os bens imóveis registrados em 

nome dos demandados, via Sistema ARISP. 

 

Eventual excesso poderá ser objeto de imediato 

desbloqueio para que a garantia fique restrita ao valor do dano e multa civil, 

devidamente corrigido.  
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5. DA ILÍCITA FORMAÇÃO DE CARTEL 

 

É evidente a prática de cartel pelas empresas demandadas 

GALVÃO ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS 

ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT S/A, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CÔRREA S/A e CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A.. 

 

Antes mesmo do início do procedimento licitatório, por 

intermédio de “bingo”, as empresas participantes do acordo de mercado 

reuniram-se e dividiram entre si os lotes pertencentes à Concorrência 

Internacional n° 002/2005.  

 

Esta prática, ressalta-se, não ocorreu apenas no caso objeto 

desta ação. Como amplamente noticiado na mídia impressa e televisiva, ao 

longo de muitos anos essa foi a prática com relação às grandes obras 

realizadas tanto no âmbito federal, como estadual e municipal. 

 

Some-se a esse “bingo” realizado entre as empresas 

participantes a apresentação, após a pré-qualificação as empresas habilitadas 

apresentaram proposta de sobrepreço, nos termos anteriormente combinados 

com a vencedora. Já se sabia de antemão quem seria a vencedora e qual preço 

seria por ela ofertado.  

6. DO DANO MORAL DIFUSO 
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Os fatos descritos na presente ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa não acarretam somente danos de natureza 

puramente patrimonial. Deles decorreu, também, um dano difuso, abstrato, 

correspondente a grave ofensa à moralidade da Administração Pública e à 

dignidade do povo paulista, ampliada em face da divulgação dos fatos por 

toda imprensa. 

 

Os atos aqui narrados são decorrência de uma série de 

fatos ilícitos descobertos no âmbito da Operação Lava Jato, em que foi 

descortinado todo um esquema de pagamento de propina de âmbito nacional, 

estadual e municipal, com a finalidade de obtenção de vantagens indevidas 

por empresas do setor privado. 

 

As práticas corruptas por parte da CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT, em conluio com as demais empresas do 

segmento, foram contínuas, sendo apenas interrompidas após iniciada a 

Operação Lava Jato.  

 

Com relação aos fatos objeto desta ação, houve grande 

destaque por parte da mídia: 
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Afora a ampla repercussão dos fatos, o sentimento da 

população de impunidade e de descaso com a coisa pública pelos envolvidos 

evidencia a lesão ocasionada à coletividade, o que justifica o seu ressarcimento 

no plano moral.  

 

A ocorrência de danos morais difusos ou coletivos vem 

sendo reconhecida na doutrina. Nesse sentido, Rogério Pacheco Alves6 ensina 

que: 

                                           
6 Improbidade Administrativa, 6ª Ed., 2012, Lumen Juris, p. 842/843. 
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No campo dos interesses difusos, a indenizabilidade do dano moral se 

vê expressamente admitida pelo art. 1° da Lei de Ação Civil Pública 

com a redação da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994 (Regem-se 

pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados...). Antes 

mesmo da referida alteração legislativa, a matéria já encontra 

expressa permissão no art. 6°, VI, do CDC. Evidentemente “... se o 

indivíduo pode ser vítima de dano moral, não há porque não possa sê-

lo a coletividade”. 

Assim, pode-se afirmar que o dano moral coletivo é a injusta lesão da 

esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação 

antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se 

fala em dano moral coletivo, está se fazendo menção de fato de que o 

patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), 

idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente 

injustificável do ponto de vista jurídico: que isso dizer, em última 

instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial” 

(...). 

 

Importa deixar claro que os prejuízos de natureza moral, 

decorrentes da improbidade administrativa, são experimentados pela própria 

administração pública e, de maneira difusa, por toda a coletividade. 
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Por tudo isto, e considerando a extensão do dano, o grau 

de culpa dos ofensores e as condutas intencionais7, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo promove a presente Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, como instrumento 

de defesa coletiva, visando também a condenação das empresas demandadas 

na reparação dos danos morais difusos ao erário, suportados por toda 

sociedade, aos quais atribui a quantia nominal de R$ 48.555.796,76 (quarenta e 

oito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e seis 

reais e setenta e seis centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do 

valor calculado a ser devido à título de multa civil pelos demandados, a ser 

atualizada e corrigida monetariamente.  

 

 

7. DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA 

 

 

Está bastante claro que as empresas demandadas, por 

intermédio de seus representantes, adotaram procedimento que inviabiliza sua 

própria existência. A finalidade lícita é pressuposto para o seu reconhecimento 

como entidade moral dotada de capacidade na órbita civil. 

                                           
7 Interpretação extraída do conteúdo do artigo 944, caput, do Código Civil (a indenização mede-se pela 
extensão do dano) e do Enunciado CJF n° 458 (o grau de culpa do ofensor, ou a sua eventual conduta 
intencional, deve ser levado em conta pelo juiz para a quantificação do dano moral). 
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Reza o artigo 2° da Lei Federal n° 6.404/76 que pode ser 

objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, desde que este não 

seja contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. 

 

A própria constituição das sociedades anônimas fica 

condicionada à existência de objeto social lícito. Se desde a sua constituição, 

ou mesmo no curso de suas atividades, o escopo da empresa for antijurídico 

e/ou ferir a ordem pública, estará autorizada a sua dissolução ou a cassação 

do registro (autorização para o seu funcionamento). 

 

Nesse passo, o artigo 206, inciso II, da Lei das Sociedades 

Anônimas dispõe que a companhia será dissolvida, por decisão judicial, 

quando anulada sua constituição ou quando provado que não pode preencher 

seu fim. 

 

O artigo 1.034, inciso I, do Código Civil também 

estabelece que a sociedade será dissolvida judicialmente quando anulada sua 

constituição.  

 

Por fim, o artigo 19 da Lei Federal n° 12.846/13 prevê, 

além da legitimidade do Ministério Público para efetivar o pleito de 

dissolução, que: 
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Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5° desta Lei, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio 

das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação 

judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação 

com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas 

infratoras: 

(...) 

III – dissolução compulsória da pessoa jurídica. 

(...) 

§ 1°. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada 

quando comprovado: 

I – ter a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para 

facilitar ou promover a prática de atos ilícitos; ou 

II – ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos 

ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. 

 

Se é pressuposto para a constituição de qualquer sociedade 

empresária a existência de objeto não contrário à lei, à ordem pública e aos 

bons costumes, e tendo em vista a demonstração cabal de que as 

empresas demandadas atuaram exclusivamente em cartel, 

causando dano material ao Estado e moral à sociedade, seus respectivos atos 

constitutivos registrados devem ser anulados. 
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No curso de suas atividades as empresas adotaram práticas 

anticompetitivas criminosas8, fazendo com que seu objeto passasse a ser 

antijurídico e ferisse a ordem pública, de modo a ensejar suas respectivas 

dissoluções. 

 

Ressalte-se que a má-fé observada não se restringiu à 

consecução dos contratos. Como exaustivamente narrado nesta inicial, foi 

antecedente, exercida antes mesmo da deflagração do procedimento 

licitatório.  

 

Embora formalmente no papel os objetos das empresas 

sejam lícitos, mesmo porque, caso contrário, não teriam obtido os respectivos 

registros, no plano fático foram completamente desvirtuados.  

 

A própria Lei de Registros Públicos estabelece que não 

poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas quando o 

seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos 

ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e 

da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes 

(artigo 115). 

                                           
8 Inclusive caracterizadoras do ilícito penal previsto no artigo 90 da Lei Federal n° 8.666/93 – frustrar ou 
fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação. Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, bem como o previsto no artigo 4°, inciso I, 
da Lei Federal n° 8.137/90 – constitui crime contra a ordem econômica abusar do poder econômico, 
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Se no curso de suas atividades qualquer empresa voltar seu 

objeto para operações ilícitas ou contrárias aos bens e valores tutelados pela 

norma, dará ensejo à sua dissolução. 

 

A exaustiva narrativa contida na inicial não é isolada. Está 

lastrada em termo de depoimento acostado aos autos, com as afirmações 

comprovadas por prova documental, de modo a não deixar dúvidas sobre as 

questões de fatos que levaram o Ministério Público a postular pela dissolução 

das companhias.  

 

Admitir-se que as demandadas continuem gozando dos 

direitos que a lei lhes assegura como sociedades empresariais, sobretudo a 

capacidade para realização de negócios jurídicos, traduzirá situação de perigo 

para toda a coletividade (no plano difuso), que continuará exposta às práticas 

fraudulentas por elas (demandadas) levadas a efeito.  

 

A manutenção destas empresas apenas perpetua uma 

prática enraizada nas contratações públicas, devendo ser combatida de todas 

as formas que se mostrem efetivas.  

 

Faz-se de rigor, assim, independentemente de providências 

na esfera criminal e de pleitos que porventura sejam propostos na esfera 

                                                                                                                                
dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de 
ajuste ou acordo de empresas (...) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
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individual, inclusive à luz da Lei Federal n° 8.429/92, que seja decretada a 

dissolução das empresas demandadas, única medida eficaz a fazer 

cessar a atividade ilícita e nociva ao erário e à coletividade.  

 

 

8. DOS PEDIDOS 

 

 

     Diante do exposto, distribuída e autuada esta com o 

inquérito civil n° 14.0695.0000333/2017-7, na forma do artigo 320 do Código 

de Processo Civil e artigo 109 da Lei Complementar Estadual n° 734/93, 

requer o Ministério Público: 

 

8.1. seja concedida inaudita altera pars a medida liminar requerida no item 4, 

decretando-se a indisponibilidade dos bens dos demandados na monta de R$ 

182.029.628,28 (cento e oitenta e dois milhões, vinte e nove mil seiscentos e 

vinte e oito reais e vinte e oito centavos), valor este a ser atualizado 

monetariamente;  

 

8.2. seja julgada procedente a presente ação para condenar MÁRIO 

RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO e 

JULIO CESAR ASTOLPHI como incursos nos artigos 9, inciso I e 11, caput, 

ambos da Lei Federal n° 8.429/92, aplicando-lhes as sanções dispostas no 

artigo 12, inciso I,  da Lei Federal n° 8.429/92, e subsidiariamente, aquelas 
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previstas no artigo 12, inciso III, do mesmo diploma legal, naquilo que for 

cabível; 

 

8.3. seja julgada procedente a presente ação para condenar DELSON 

JOSÉ AMADOR como incurso no artigo 11, caput, da Lei Federal n° 

8.429/92, aplicando-lhe as sanções dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei 

Federal n° 8.429/92; 

 

8.4. seja julgada procedente a presente ação para condenar 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA S/A, GALVÃO ENGENHARIA 

S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE 

ENGENHARIA e CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A como 

incursas nos artigos 10, inciso VIII e 11, caput, ambos da Lei Federal n° 

8.429/92, aplicando-lhes as sanções dispostas no artigo 12, inciso II, da Lei 

Federal n° 8.429/92, e subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 12, inciso 

III, do mesmo diploma legal, naquilo que for cabível; 

 

8.5. seja julgada procedente a presente ação para condenar 

solidariamente MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO 

FATTORI BOSCHIERO, JULIO CESAR ASTOLPHI, DELSON JOSÉ 

AMADOR, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA S/A, GALVÃO 

ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS 
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ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e CONSTRUTORA QUEIROZ 

GALVÃO S/A ao ressarcimento integral do dano material causado, 

devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais, estes, a 

partir da citação; 

 

8.6. seja julgada procedente a presente ação para condenar os demandados 

MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO FATTORI 

BOSCHIERO, JULIO CESAR ASTOLPHI, DELSON JOSÉ AMADOR, 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA S/A, GALVÃO ENGENHARIA 

S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE 

ENGENHARIA e CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, de forma 

solidária, ao ressarcimento integral dos danos morais coletivos e difusos 

que causaram ao erário, suportados por toda a sociedade, aos quais atribui a 

quantia nominal de R$ 48.555.796,76 (quarenta e oito milhões quinhentos e 

cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e seis 

centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor calculado a ser 

devido à título de multa civil pelos demandados, a ser atualizada e corrigida 

monetariamente; 

 

8.7. seja julgada procedente a presente ação para dissolver as sociedades 

empresárias CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CÔRREA S/A, GALVÃO 

ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS 
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ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e CONSTRUTORA QUEIROZ 

GALVÃO S/A, determinando-se o cancelamento de seus respectivos registros 

na Junta Comercial;  

 

8.8. seja determinada a notificação para apresentação de manifestação por 

escrito e, após o recebimento da inicial, a citação de MÁRIO RODRIGUES 

JÚNIOR, MÁRIO AUGUSTO FATTORI BOSCHIERO, JULIO CESAR 

ASTOLPHI, DELSON JOSÉ AMADOR, CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT S/A, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO CÔRREA S/A, GALVÃO ENGENHARIA S/A, SERVENG 

CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA e 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, para responderem, caso 

queiram, aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão; 

 

8.9. seja autorizado ao sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do 

Código de Processo Civil para a realização dos atos processuais; 

 

8.10. seja permitida a produção de todo o tipo de prova admissível no 

ordenamento jurídico (depoimento pessoal, testemunhal, documental, pericial, 

vistoria, inspeção judicial, etc.); 

 

8.11. sejam os demandados condenados ao pagamento das custas, 

emolumentos, encargos e demais despesas processuais; 
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8.12. na forma do artigo 17, § 3º da Lei n.° 8.429/92, seja determinada a 

prévia intimação do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São 

Paulo – DER-SP e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para integrar a 

lide, caso assim entenda; 

 

8.13. não seja realizada a audiência de conciliação ou de mediação, ante a 

vedação prevista no artigo 841 do Código Civil; 

 

8.14. seja o demandante dispensado do pagamento de custas, emolumentos e 

outros encargos (artigo 18 da Lei n° 7.347/85 e artigo 87 do Código de 

Defesa do Consumidor);  

 

8.15. seja determinada a intimação pessoal do Órgão Ministerial de todos os 

atos e termos processuais, com fulcro no artigo 180, caput c/c 183, § 1º, do 

CPC e artigo 224, inciso XI da Lei Complementar Estadual n° 734/93; 

 

8.16. seja autorizada a protocolização física das cópias das mídias contendo 

arquivos de áudio e vídeo, nos termos do artigo 1.259 das Normas de Serviço 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Provimentos nº 50/1989 e 

30/2013); 

 

    Dá-se à causa o valor de R$ 210.408.452,65 (duzentos e 

dez milhões quatrocentos e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
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sessenta e cinco centavos), em cumprimento ao disposto no artigo 291 do 

CPC. 

 

   São Paulo, 20 de julho de 2018. 

 

 

NELSON LUÍS SAMPAIO DE ANDRADE 
5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital 
 
 

MARCELO CAMARGO MILANI 
8° Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital 
 
 
 

Karina Torres Manzalli 
Analista Jurídica do Ministério Público 


