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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 

9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL – SP 

 

 

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO 

 

Processo nº 0039554-31.2010.8.26.0053 (Ação Popular) 
Processo nº 0041369-29.2011.8.26.0053 (Ação Civil Pública) 
  
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, representado pelo 8º Promotor de Justiça do 

Patrimônio Público e Social da Capital de São Paulo, vem à 

presença de Vossa Excelência, 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 
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Complementar nº 734/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de São Paulo) e nos artigos 09 a 12 da Lei nº 8.429/1992, e 

com base nos dados probatórios coligidos nos autos do Inquérito 

Civil nº 14.0695.0000359/2017-1, propor a presente AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, cumulada com pedido de medida liminar 

inaudita altera parte, em face de  SERGIO CORREA BRASIL, 

brasileiro, casado. Engenheiro aposentado da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo - Metrô, brasileiro, casado, RG n. 

4.388.988 SSP/SC, CPF n. 8556.836.208-72, residente na Praça 

Renato Checcia, 175, Jardim Guedala;  GILMAR ALVES TAVARES, 

brasileiro, casado, engenheiro, RG 1.918.007 – SSP/SP, CPF 

371.425.507-91, residente e domiciliado na Alameda Canário, 337, 

Morada dos Pássaros, Barueri, CEP 06419-000; AVBS – 

CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, sociedade 

empresarial de responsabilidade limitada, constituída em 

20/10/2003 CNPJ n. 58.924.614/0001-40, transformada em 

empresa individual em 06/06/2014 passando a ter denominação 

AVBS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO – EIRELI, CNPJ 

58.924.614/0001-40 com sede na Alameda Tocantins ,75, cj. 109, 

Barueri, SP- CEP 06455-020, pelos motivos de fato e de direito a 

seguir expostos: 
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1. DOS FATOS 

Os fatos narrados na presente inicial referem-

se a licitação – Concorrência nº 41428212 -  e contratos firmados 

pela Companhia do Metropolitano do Metropolitano de São Paulo - 

METRÔ com diversas companhias, que em consórcio se habilitaram 

e assinaram compromissos para construção das obrs civis de 

engenharia da Linha 5 – Lilás. 

A questão já foi objeto de demanda judicial que 

tramitou pela 9ª Vara de Fazenda Pública da Capital, guardando 

total conexão com esta ação. 

No entanto, fatos novos foram descobertos e 

ensejaram nova investigação que resultou na instrauração do 

Inquérito Civil nº 14.0695.0000359/2017-1. 

Referido inquérito foi instaurado a partir de 

peça de informação encaminhada pelo então Secretário da 

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, 

tendo por base reportagens e documentos oriundos da operação 

Lava Jato em que se noticiam pagamento de propina para agente 

público interferir fraudulentamente em procedimento licitatório 

instaurado em razão das obras civis de engenharia para expansão 

da linha 5 “Lilás” da Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

Ao longo das investigações buscou-se 

comprovação do pagamento de propina para agente púbico, 
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especialmente com pessoas jurídicas que integraram uns dos 

consórcios vencedores do procedimento licitatório, sendo o 

consórcio formado pelas empresas Construtora Camargo Corrêa 

S/A e Andrade Gutierrez S/A. No mesmo sentido tentou-se 

esclarecer o eventual pagamento que teria sido efetuado pela 

Construtora Norberto Odebrecht. 

Ao que se conseguiu apurar as empresas 

Odebrecht e Andrade Gutierrez em nada colaboraram com as 

investigações. 

No entanto, a empresa Camargo Corrêa 

apresentou provas do pagamento de propina para agente público. 

As investigações junto à Promotoria ganharam 

especial relevo, quando vieram prestar depoimentos Jorge Arnaldo 

Curi Yazbec Junior e Eduardo Maghidman, ambos eram empregados 

da empresa Camargo Corrêa à época em que o procedimento 

licitatório foi instaurado para a execução das obras civis de 

engenharia para a linha 5 “lilás” do METRÔ. 

As pessoas inquiridas no curso da investigação 

apontaram de maneira categórica o pagamento de propina para o 

demandado Sérgio, funcionário graduado do METRÔ, no valor de 

R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e o fizeram 

utilizando-se de contrato fraudulento com o demandado Gilmar e 

também a demandada AVBS. 
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E ainda afirmaram que efetuaram o pagamento 

de propina atendendo a um pedido do demandado Sérgio, para 

especialmente ajudar a fraudar o procedimento licitatório do 

METRÔ – linha 5 Lilás, tudo para concretizar que o consórcio 

integrado pela empresa Camargo Corrêa fosse o vencedor do trecho 

que era do especial interesse daquela empresa. 

É fato que a empresa efetivamente foi a 

vencedora do lote 3, da maneira traçada pelo agente público Sérgio 

que ora é demandado. 

Como forma de dissimular o pagamento da 

propina o demandado Sergio apontou o demandado Gilmar que 

poderia como proprietário da empresa demandada AVBS simular 

um contrato de consultoria, tendo em vista que por solicitação da 

Camargo Corrêa o pagamento só poderia ser de forma 

contabilmente justificável. 

É dos autos do inquérito civil que acompanha 

a inicial, ainda que em comum acordo e com o objetivo de dar 

credibilidade a simulação ocorreram encontros entre Jorge Yazbec e 

Gilmar, onde combinaram que inclusive trocariam mensagens 

eletrônicas com o falso propósito de apresentar credibilidade ao 

contrato que seria forjado de consultoria 

Apurou-se também que foram realizados dois 

contratos simulados de consultoria, sendo um deles para execução 
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de estudos de viabilidade e projeto conceitual do trevo Jundiaí ( 

Contrato de prestação de serviços – simulado – nº 46000060364/11) 

que importou no pagamento de R$1.250.000,00 e um segundo de 

serviços de execução dos estudos de viabilidade técnica da 

interligação rodovia Raposo Tavares com a Marginal Tiête (contrato 

de prestação  - simulado - de serviços – nº 46000042832)  que 

importou em outro pagamento de R$1.250.000,00. 

É certo ainda que os contratos firmados foram 

fictícios, eis que referida consultoria foi apenas de fachada para 

ocultar o real motivo. 

Como já salientado os contratos de prestação 

de serviços vieram como forma de dissimular o pagamento de 

propina para Sérgio e sendo como tal indevida que se utilizou de 

expediente fraudulento (simulação de contrato de consultoria) com 

a colaboração dos demandados Gilmar e AVBS, tudo para 

direcionar o edital e favorecer as empresas que participavam da 

licitação para a extensão da linha 5 Lilás do METRÔ. 

Também no curso das investigações, a empresa 

que efetuou por meio de seus funcionários ao pagamento de 

propina também cuidou de realizar delação premiada junto à 12ª 

Vara Criminal do Foro Central da Capital de São Paulo, onde os 

fatos também foram amplamente relatados. 
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Vale destacar que durante a investigação 

criminal foi determinada a quebra do sigilo bancário da demandada 

AVBS onde se constatou que foram pagos R$2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais) parceladamente àquela empresa 

para o direcionamento do edital nº 41428212 do METRÔ e que o 

mesmo efetuado por Sérgio que como gerente de contratações e 

compras e posteriormente como diretor, teve totais condições de 

promover os desvios no edital. 

Cumpre esclarecer, mais uma vez, que a 

empresa AVBS, ora demandada não prestou qualquer serviço para 

a Camargo Corrêa. 

Importante salientar que a demandada AVBS é 

uma empresa de representantes comerciais e agentes do comércio de 

mercadorias que em nenhuma hipótese poderia realizar estudos 

técnicos de viabilidade técnica de interligação rodoviária, mostrando 

de forma evidente a simulação. 

Sem dúvida, que as investigações revelaram a 

face oculta de dirigente do METRÔ, em que se entende ainda que 

parcialmente porque a demora em execução e término de obras de 

mobilidade tão importantes para a população que clama por mais e 

melhor transportes. 

 

Breve histórico do procedimento licitatório 
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Segundo o apurado no Inquérito Civil nº 

14.0695.0001120/2010-3,  que tramitou pela 8ª Promotoria do 

Patrimônio Público e Social da Capital, e embasou a Ação Civil 

Pública por atos de improbidade que tramitou por esta 9ª Vara – 

Processo nº 0041369-26.2011.8.26.0053, julgada procedente, a 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ), por 

determinação de seu ex-presidente José Jorge Fagali, visando, 

teoricamente, obter a proposta mais vantajosa ao interesse público 

na contratação de empresas para obras de execução da expansão 

da Linha 5 Lilás, abriu a concorrência pública nº 41428212, na 

modalidade de menor preço. 

O objeto previsto no edital era a execução das 

obras civis, contemplando obra bruta e acabamento e via 

permanente, do trecho Largo Treze – Poço Dionísio da Costa e do 

Pátio Guido Caloi da Linha 5 do Metrô”. 

Nos termos do artigo 114 da Lei 8.666/1993, o 

certame foi precedido de fase de pré-qualificação, sendo o edital 

publicado em 16 de dezembro de 2008 (fls. 151/166 dos autos 

principais do inquérito civil). Nele constou que a obra seria 

fracionada em 8 (oito) lotes. 

Conforme se verifica mediante a leitura da 

publicação no Diário Oficial do Executivo de 16 de abril de 2009 , a 

fase inicial culminou com a qualificação de 37 empresas divididas, 
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majoritariamente, em consórcios: ANDRADE GUTIERREZ-

CAMARGO CORREA (lotes 01 ao 08), CARIOCA-CETENCO (lotes 

02, 04, 05, 06 e 08), CCI (lotes 02, 04, 05 e 06), CONSTRUCAP-

CONSTRAN (lotes 01, 02, 04, 05, 06 e 08), CONSTRUTOR LINHA 05 

(lote 08), CR ALMEIDA-CONSBEM (lotes 02, 04, 05, 06 e 08),  

GALVÃO-SERVENG (lotes 01, 02, 04, 05, 06 e 08), HELENO & 

FONSECA-TRIUNFO IESA (lotes 02, 04, 05, 06 e 08), LARGO 

TREZE (lotes 02, 04, 05 e 06), METROPOLITANO 5 (lotes 01 ao 08), 

METROVIÁRIO V (lote 08), SERVIX-FIDENS-ECB (lotes 02, 04, 05 e 

06) e MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA (lotes 02, 04, 05 

e 08), conforme quadro a seguir: 

 

Lote Trecho da Linha 5 Empresa e Consórcios pré-

qualificados 

1 Poço Largo Treze à Vala a 

céu aberto –VCA para a 

partida das tuneladoras – 

Estação Adolfo Pinheiro 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

CONSTRUCAP-CONSTRAN  

GALVÃO-SERVENG  

METROPOLITANO 5 

2 Vala a céu aberto (Estação 

Adolfo Pinheiro) à Estação 

Borba Gato 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

CARIOCA-CETENCO 
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CCI 

CONSTRUCAP-CONSTRAN  

CR ALMEIDA-CONSBEM  

GALVÃO-SERVENG ( 

HELENO & FONSECA-TRIUNFO IESA  

LARGO TREZE 

METROPOLITANO 5 

SERVIX-FIDENS-ECB 

MENDES JÚNIOR TRADING E 

ENGENHARIA  

3 Estação Borba Gato ao Poço 

Bandeirantes 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

METROPOLITANO 5 

4 Estação Água Espraiada ao 

Poço Bandeirantes 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

CARIOCA-CETENCO  

CCI  

CONSTRUCAP-CONSTRAN  

CR ALMEIDA-CONSBEM 

GALVÃO-SERVENG 

HELENO & FONSECA-TRIUNFO IESA  

LARGO TREZE  
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METROPOLITANO 5  

SERVIX-FIDENS-ECB 

MENDES JÚNIOR TRADING E 

ENGENHARIA  

5 Poço Bandeirantes à Estação 

Moema 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

CARIOCA-CETENCO 

CCI 

CONSTRUCAP-CONSTRAN  

CR ALMEIDA-CONSBEM  

GALVÃO-SERVENG  

HELENO & FONSECA-TRIUNFO IESA 

LARGO TREZE  

METROPOLITANO 5  

SERVIX-FIDENS-ECB  

MENDES JÚNIOR TRADING E 

ENGENHARIA  

6 Estação Moema à Estação 

Vila Clementino 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

CARIOCA-CETENCO 

CCI 

CONSTRUCAP-CONSTRAN  
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CR ALMEIDA-CONSBEM  

GALVÃO-SERVENG  

HELENO & FONSECA-TRIUNFO IESA  

LARGO TREZE 

METROPOLITANO 5 

SERVIX-FIDENS-ECB 

7 Estação Vila Clementino ao 

Poço Dionísio da Costa 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

METROPOLITANO 5 

8 Pátio de Estacionamento de 

trens Guido Caloi 

ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO 

CORREA 

CARIOCA-CETENCO  

CONSTRUCAP-CONSTRAN  

CONSTRUTOR LINHA 05 

CR ALMEIDA-CONSBEM  

GALVÃO-SERVENG  

HELENO & FONSECA-TRIUNFO IESA  

METROPOLITANO 5  

METROVIÁRIO V  

MENDES JÚNIOR TRADING E 

ENGENHARIA  
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Destaca-se que o edital continha regra que 

impedia que cada licitante vencesse mais de um lote. 

Na sequência passou-se à fase comercial da 

concorrência. Importa relatar a cronologia dos atos administrativos 

produzidos por agentes do METRÔ em tal fase: 

A) Em 17 de junho de 2009 foi realizada sessão 

pública, no tocante ao lote denominado n. 1 (licitado 

anteriormente em razão dos recursos à época 

existente), no qual sagrou-se vencedor, por ter 

apresentado o menor preço, o CONSÓRCIO 

CONSTRUCAP/CONSTRAN, que assinou contrato 

com o METRÔ em 08 de julho de 2009; 

B) Seguiu-se à fase de propostas para os lotes 2 a 8, as 

quais foram oferecidas simultaneamente. Em 26 de 

abril de 2010, quando da abertura das propostas 

referentes ao lote 2 (a análise de cada lote ocorreria 

em ordem sequencial), verificou-se que a menor 

oferta apresentava preço que superava em 30% o 

valor do orçamento referencial. Por tal razão, o 

METRÔ desclassificou todas as propostas 

apresentadas para o citado lote “contemplando a 

reformulação dos preços dentro das condições 
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originais de licitação”, sendo concedido o prazo de 8 

dias, determinação que não foi atendida; 

C) Em agosto de 2010, foi publicada decisão do METRÔ 

referente à revogação da fase comercial da licitação, 

seguida de publicação do novo edital com preço 

corrigido em 12%, conforme relatório técnico. Em 

razão da citada decisão, os valores referenciais para 

os lotes 02 a 08 da Linha 5 aumentaram em R$ 

194.641.490,99.  

D) Em 24 de setembro de 2010 foi realizada a sessão 

pública de julgamento, sagrando-se vencedores (fls. 

187/197): GALVÃO-SERVENG (lote 02), ANDRADE 

GUTIERREZ-CAMARGO CORREA (lote 03), MENDES 

JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. (lote 04), 

HELENO & FONSECA-TRIUNFO IESA (lote 05), 

CARIOCA CETENCO (lote 06), METROPOLITANO 05 

(lote 07) e CR ALMEIDA-CONSBEM (lote 08). 

 

Tais consórcios e empresa apresentaram as 

seguintes propostas: 

 

Lote Vencedor Valor da proposta 
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02 GALVÃO-SERVENG R$ 386.600.044,87 

03 ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO CORREA R$ 1.119.779.972,28 

04 MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA R$ 225.799.982,35 

05 HELENO & FONSECA-TRIUNFO IESA R$ 400.314.357,36 

06 CARIOCA CETENCO R$ 458.497.957,27 

07 METROPOLITANO 05 R$ 1.159.194.821,55 

08 CR ALMEIDA-CONSBEM R$ 297.153.592,95 

R$ 

4.047.340.728,63 

  

Constatou-se facilmente que os valores 

propostos pelas empresas e consórcios vencedores estavam bem 

próximos daqueles sugeridos pela Companhia do Metropolitano de 

São Paulo. 

Enfatiza que o valor consignado após a 

retificação do edital era R$ 146.001.201,69 a mais que o valor 

orçado inicialmente. 

Após a divulgação dos resultados, ocorreu o 

fato que ensejou o início das investigações do IC nº 1022/2010 e 

tornou público o conluio entre os licitantes que venceram os lotes 
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de números 02 a 08: o jornal Folha de S. Paulo publicou no dia 26 

de outubro de 2010 reportagem assinada pelo jornalista Ricardo 

Feltrin, segundo a qual, na data de 20 de abril de 2010, o 

resultado da licitação já era conhecido. Como prova, aquele veículo 

de comunicação apresentou: a) gravação de vídeo em data anterior 

ao julgamento das propostas, mencionando os vencedores dos lotes 

de números 02 a 08 da licitação; b) documento escrito elaborado 

pelo jornalista, também mencionando os vencedores dos lotes da 

licitação, com firma reconhecida no 2º Cartório de Notas da 

Comarca de São Paulo em 23 de abril de 2010, conforme 

reprodução abaixo: 
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O documento original foi remetido ao 

Ministério Público, que determinou a realização de perícia técnica 

para verificar sua autenticidade. 

Além de todos esses fatos, agora descobriu-se a 

atuação fraudulenta por parte do demandado Sergio, que atuou 

decisivamente para elaboração do edital de licitação de molde a 

beneficiar o consórcio formado pelas empresas CAMARGO CORREA 

E ANDRADE GUTIERREZ 

 

Investigações do Ministério Público: 

A Corregedoria Geral do Estado de São Paulo 

investigou os fatos e emitiu um relatório que foi encaminhado para 

o Ministério Público. Diante de tais informações foi instaurado o 

Inquérito Civil nº 14.0695.0001120/2010-3, que originou a Ação 

Civil Pública nº 0041369-29.2011.8.26.0053. 

Em razão das gravíssimas irregularidades 

relatadas na representação do Governo do Estado e nos textos da 

imprensa, o Ministério Público produziu prova no bojo do inquérito 

civil acima citado para comprovar a veracidade ou não da notícia 

jornalística, colhendo elementos de convicção importantes para o 

deslinde do caso. 
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A primeira das evidências foi a existência de 

documento revelado por jornal de reconhecida idoneidade como a 

Folha de S. Paulo, a qual antecipara o resultado da licitação. Muito 

embora as empresas que integravam os consórcios vencedores 

tenham contestado a validade e autenticidade dele, quer apontando 

supostos indícios de falsidade, quer mencionando a possibilidade 

de elaboração de dezenas de outros documentos com resultados 

distintos, de modo a cobrir todas as combinações possíveis de 

desfechos, certo é que tal prova é fortíssima a indicar 

irregularidades. 

De qualquer maneira, na busca da verdade 

real, tratou o Ministério Público de elucidar os fatos. Assim, 

inicialmente foi solicitada a remessa, pelo jornal, do documento 

original para fins de análise.  

Em manifestação assinada por seus 

advogados, a Folha da Manhã S.A., que edita aquele jornal, 

esclareceu que jamais foi recusado acesso ao documento original, 

na sede da empresa. Ademais, há apenas um documento com firma 

reconhecida, o qual foi enviado aos autos do inquérito civil. 

Finalmente, como assinalado na mesma manifestação, diante dos 

laudos elaborados a pedido do jornal, as dúvidas das empresas não 

se sustentavam. 
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Posteriormente, em 10 de junho de 2011, foi 

ouvido Flávio da Purificação Fonseca, Escrevente do 2º Tabelionato 

de Notas de São Paulo. Ao analisar o documento original já referido, 

informou que não havia qualquer sinal de irregularidade e que foi 

ele o autor do ato notarial de reconhecimento de firma do jornalista 

Ricardo Feltrin, datado de 23/04/2010. Além disso, também eram 

originais e verdadeiros a etiqueta de número 529353 e o selo 

sequencial do Colégio Notarial de número 105AA392496. 

Ainda nessa seara, pretendendo analisar 

tecnicamente o documento contestado, o Ministério Público contou 

com a colaboração do Prof. Edmundo Braun, Perito Criminal e 

Professor da Academia de Polícia de São Paulo, que elaborou o 

laudo pericial. E suma, constatou aquele Expert a autenticidade e a 

regularidade da peça examinada. Inclusive, as estruturas da 

superfície (etiqueta) e os traços dos manuscritos das assinaturas do 

jornalista e do Escrevente lançadas no documento não 

apresentavam qualquer sinal de repasse, rasura ou esgarçadura 

que denotasse irregularidades ou reutilização. Em resposta a 

quesito formulado pelo Ministério Público, o Perito assinalou: 

 

“O documento em análise não apresentou 

desalinhamento em seu contexto e não foram 

observados quaisquer vestígios ou indícios de 
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montagem, trucagem ou artifícios fraudulentos 

que sugerissem de plano a sua impugnação”.  

  

É certo que algumas empresas que formam os 

consórcios, todas com evidente interesse na desqualificação da 

investigação, se valeram de peritos que analisaram uma cópia do 

documento. Segundo tais laudos, haveria irregularidades na peça 

analisada, especialmente o desalinhamento das frases. Mas, como 

visto, todas as dúvidas sobre a falsidade documental foram 

totalmente afastadas pelo Prof. Edmundo Braun, que analisou o 

original, e não mera cópia. 

A possível elaboração de dezenas de 

documentos distintos contendo, cada um deles, todas as 

combinações de resultados possíveis, destinados a amparar falsa 

notícia de fraude, também deve ser descartada. Em primeiro lugar 

porque, ao se admitir tal possibilidade, parte-se da premissa de que 

o periódico divulgaria matéria inidônea e compactuaria com ilícito 

penal do jornalista, o que não se afigura crível, conforme já 

asseverado. Além disso, evidência alguma existe a demonstrar tal 

argumento. Nenhum outro documento contendo resultado de 

licitação de obras da Linha 5 do Metrô veio aos autos, tampouco foi 

ouvida qualquer testemunha a indicar que, de fato, foi elaborado 

texto em tal sentido. 
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Acerca da questão também deve ser 

mencionado que era impossível a presunção de resultado do 

certame. Esta foi a conclusão extraída do já citado relatório da 

Corregedoria Geral da Administração. Dele constou:  

 

“A hipótese de que o resultado da licitação 

poderia ter sido presumido, mesmo que por 

pessoas com experiência em obras da 

magnitude aqui discutida, foi totalmente 

rechaçada nos depoimentos prestados pelos 

funcionários do Metrô, que foram categóricos em 

considerar imprevisível o resultado dos 

vencedores da licitação. 

Tirante os lotes 3 e 7, que possuíam 

características técnicas especiais e que somente 

foram disputados por dois consórcios, os 

demais lotes poderiam ter sido vencidos por 

vários licitantes, sendo que foram apresentadas 

sete propostas para o lote 2, seis para o lote 4, 

seis para o lote 5, sete para o lote 6 e cinco para 

o lote 8 (já excluídas as propostas do licitante 

que havia vencido o lote 1) ”. 
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O certo é que meses antes da abertura das 

propostas e da publicação dos resultados já se sabia exatamente 

quais empresas e consórcios seriam vencedores da licitação. 

Intuitivo, portanto, pelos motivos já referidos, que tudo já estava 

previamente combinado, no mínimo entre as empresas vencedoras. 

Registre-se, de outra parte, que na Ação 

Popular - Processo nº 0039554-31.2010.8.26.0053, calcada na 

ilegalidade de cláusulas editalícias da Concorrência nº 41428212, 

que propiciariam lesão ao erário, foi determinada a abertura de 

todos os envelopes com propostas apresentadas e não apreciadas, 

visto que desclassificadas em razão da regra segundo a qual cada 

licitante somente poderia vencer um lote. 

Da leitura de todas elas (inclusive daquelas 

que foram analisadas pela comissão de licitação), no que toca às 

propostas válidas na licitação, constatou-se o seguinte: 

A) No lote 1, licitado em momento distinto e, ao 

que tudo indica, anteriormente à composição entre as empresas, 

houve duas propostas com valores inferiores ao orçamento 

estimado pela administração, sendo certo que ambas com diferença 

de mais de 10% a menor, se considerado aquele.  Abaixo consta 

quadro comparativo:  

 

Lote 1 (orçamento de R$ 214.570.658,23)  
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Proponentes Valores das propostas  Diferença sobre 

orçamento 

CONSTRUCAP/CONSTRAN R$ 187.795.503,02 -12,48% 

GALVÃO-SERVENG R$ 188.795.462,15 -12,01% 

METROPOLITANO 5 R$ 268.775.122,08 +25,26% 

ANDRADE GUTIERREZ-

CAMARGO CORRÊA 

R$ 284.051.184,47 +32,38% 

 

B) Nos lotes 02 a 08, objeto da presente 

demanda, licitados tempos depois do lote 1, houve apenas, em cada 

um deles, uma proposta com valor inferior ao orçamento estimado 

da companhia, mas sempre muito próxima àquele. Todas as demais 

ofertas que ainda eram válidas (que não tinham sido excluídas em 

razão da vitória em lotes antecedentes) sempre eram superiores ao 

orçamento estimado do METRÔ.  

Segue abaixo comparação entre as propostas 

indiciadas nesta alínea, em cada dos lotes, cujas envelopes foram 

abertos por decisão proferida nos autos da ação popular 

supramencionada: 

Lote 2 (orçamento de R$ 391.372.880,75) 



                                        

                                       

                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 

 
__________________________________________________________________ 

 
24 

 
 

Proponentes Valores das propostas Diferença sobre 

orçamento 

GALVÃO/SERVENG R$ 386.600.044,86 

(vencedora) 

- 1,22% 

MENDES JÚNIOR 

TRADING E 

ENGENHARIA 

R$ 391.620.199,10 + 0,06% 

HELENO & 

FONSECA/TRIUNFO 

R$ 393.236.977,02 + 0,48% 

CARIOCA CETENCO R$ 394.606.320,53 + 0,83% 

SERVIX-FIDENS/ECB R$ 394.966.232,87 + 0,92% 

CR Almeida/CONSBEM R$ 399.472.478,17 + 2,07% 

CCI R$ 403.190.417,34 + 3,02% 

Lote 3 (orçamento de R$ 1.119.837.300,46) 

Proponentes Valor da proposta  Diferença sobre o 

orçamento 

ANDRADE-

GUTIERREZ/CAMARG

O CORRÊA 

R$ 1.119.779.972,29 

(vencedora) 

+ 0,01% 

METROPOLITANO 5 R$ 1.152.913.734,43 + 2,95% 
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Lote 4 (orçamento de R$ 226.402.225,24) 

Proponentes Valores das propostas Diferença sobre 

orçamento 

MENDES JÚNIOR 

TRADING E 

ENGENHARIA  

R$ 225.799.982,35 

(vencedora) 

- 0,27% 

 LARGO TREZE R$ 230.033.199,80 + 1,60% 

CARIOCA CETENCO R$ 231.102.197,72 + 2,08% 

CR 

ALMEIDA/CONSBEM 

R$ 234.375.256,12 + 3,52% 

HELENO & 

FONSECA/TRIUNFO 

LESSA 

R$ 248.363.447,03 + 9,70% 

 

Lote 5 (orçamento de R$ 401.586.021,89) 

Proponentes Valores das propostas  Diferença sobre 

orçamento 

HELENO & 

FONSECA/TRIUNFO 

R$ 400.314.357,36 

(vencedora) 

- 0,32% 
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LARGO TREZE R$ 406.843.252,17 + 1,31% 

CARIOCA CETENCO R$ 408.323.573,82 + 1,68 % 

CR 

ALMEIDA/CONSBEM 

R$ 418.310.141.01% +4,16 % 

 

Lote 6 (orçamento de R$ 459.341.962,75) 

Empresas Valores das propostas Diferença sobre 

orçamento 

CARIOCA/CETENCO R$ 458.497.957,27 

(vencedora) 

- 0,18% 

CR 

ALMEIDA/CONSBEM 

R$ 464.654.381,90 + 1,16% 

LARGO TREZE  R$ 475.662.011,93 + 3,55% 

CCI R$ 481.010.327,14 + 4,72% 

 

Lote 7 (orçamento de R$ 1.159.196.450,06) 

Proponente Valor da proposta Diferença sobre 

orçamento 

METROPOLITANO 5  R$ 1.159.194.821,55 0,00% 
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(vencedora) 

 

Lote 8  (orçamento de R$ 298.371.955,58) 

Proponente Valor da proposta Diferença sobre 

orçamento 

CR 

ALMEIDA/CONSBEM 

R$ 297.153.592,95 

(vencedora) 

- 0,41% 

No que tange às propostas que não foram 

abertas durante a licitação, verificou-se que o Consórcio 

Construcap/Constran, vencedor do lote 1, ofereceu, de longe, as 

propostas mais vantajosas à administração pública, indicando que, 

caso não houvesse a restrição imposta no edital quanto à 

impossibilidade de o proponente ganhar mais de um lote, haveria 

grande economia para os cofres do Metrô, conforme a seguir 

descrito: 

Lote 2 (orçamento de R$ 391.372.880,75) 

Proponentes Propostas  Proposta vencedora 

CONSTRUCAP/CONSTRAN R$ 315.304.360,43  

GALVÃO/SERVENG R$ 386.600.044,87 R$ 386.600.044,87 
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Lote 3 (orçamento de R$ 1.119.837.300,46) 

Proponentes Proposta Proposta vencedora 

CAMARGO 

CORREA/ANDRADE 

GUTIERREZ 

R$ 1.119.779.972,28 R$ 1.119.779.972,28 

 

 

Lote 4 (orçamento de R$ 226.402.225,24) 

Proponentes Propostas  Proposta Vencedora 

CONSTRAN/CONSTRUCAP R$ 190.957.704,97  

GALVÃO/SERVENG R$ 228.664.438,44  

MENDES JÚNIOR R$ 225.799.982,35 R$ 225.799.982,35 

 

Lote 5 (orçamento de R$ 401.586.021,89) 

Proponentes Propostas Proposta vencedora 

CONSTRAN/CONSTRUCAP R$ 337.707.271,01  

GALVÃO/SERVENG R$ 391.315.498,28  

MENDES JÚNIOR R$ 441.725.168,32  
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HELENO 

FONSECA/TRIUNFO 

R$ 400.314.357,36 R$ 400.314.357,36 

 

Lote 6 (orçamento de R$ 459.341.962,75) 

Proponentes Propostas Proposta vencedora 

CONSTRAN/CONSTRUCAP R$ 365.866.627,29  

GALVÃO/SERVENG R$ 447.008.359,74   

MENDES JÚNIOR R$ 466.853.028,12  

HELENO 

FONSECA/TRIUNFO 

R$ 417.861.230,17  

CARIOCA/SETENCO R$ 458.497.957,27 R$ 458.497.957,27 

 

Lote 7 (orçamento de R$ 1.159.196.450,06) 

Proponentes Propostas Proposta vencedora 

CAMARGO 

CORREA/ANDRADE 

GUTIERREZ 

R$ 1.194.085.919,92  

ODEBRECHT/OAS R$ 1.159.194.821,55 R$1.159.194.821,55 

 Lote 8 (orçamento de R$ 298.371.955,58) 
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Proponentes Propostas Proposta vencedora 

CONSTRAN/CONSTRUCAP R$ 254.123.733,22  

CR ALMEIDA/CONSBEM R$ 297.153.592,95 R$ 297.153.592,95 

GALVÃO/SERVENG R$ 301.327.250,85  

MENDES JÚNIOR R$ 311.450.112,44  

HELENO 

FONSECA/TRIUNFO 

R$ 308.923.755,86  

CARIOCA/SETENCO R$ 302.860.086,92  

As constatações mencionadas evidenciam e 

corroboram irregularidades. Nota-se, sem dúvida alguma, que o 

panorama referente à licitação do lote de número 1 é 

completamente diferente daquele que envolveu os demais lotes.  

No primeiro deles verificou-se ocorrência de 

competição propriamente dita. Nos outros, já assegurada a exclusão 

da participação Do consórcio que tinha, de fato, interesse em 

concorrer, na acepção da palavra, houve simples distribuição de 

“fatias do bolo” àquelas que estavam em conluio, buscando-se 

sempre atingir, dentro do orçamento estimado, o pagamento do 

maior valor possível.  

A respeito disso, vale transcrever trecho do 

relatório da Corregedoria Geral da Administração (apenso 9, volume 
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2), o qual, devidamente acolhido, ensejou orientação ao Metrô de 

instauração de processo de invalidação relativo à concorrência do 

Metrô n. 41428212, ora examinada: 

 

“Também chama atenção o fato de somente as 

propostas oferecidas pelas empresas 

vencedoras, em cada um dos lotes, estarem 

abaixo do orçamento do Metrô, que era de 

conhecimento geral e que serviu de parâmetro 

para julgamento das propostas, conforme se vê 

do quadro abaixo (...). 

Neste mesmo quadro, observa-se que as 

propostas são todas próximas entre si, mas 

somente as propostas vencedoras apresentaram 

preços inferiores ao orçamento do Metrô e com 

uma diferença, em geral, inferior a 1%. Ou seja, 

o acirramento da competição, que a 

princípio seria demonstrado com a 

existência de preços parelhos, na verdade 

não se verifica de fato, pois à exceção do 

preço vencedor, os demais ficaram acima 

do orçamento utilizado como referência. 
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Como se vê, os licitantes que venceram um 

lote apresentaram preços acima ao 

orçamento dos demais lotes. Ainda que no 

caso em questão não houvesse preço 

máximo fixado no edital, tal circunstância 

denota que cada licitante vencedor focou 

apenas um determinado lote, não obstante 

estivesse habilitado para concorrer em 

outros lotes. 

Este comportamento indica uma estratégia 

arriscada do ponto de vista individual e 

faz mais sentido num contexto em que as 

ações de cada um dos licitantes se 

apresentam como parte de um plano 

coletivo” (g.n.). 

 

Deve ser mencionado que, muito embora não 

houvesse previsão no edital, a Companhia do Metropolitano de São 

Paulo certamente não acolheria proposta que fosse superior ao 

orçamento referencial. Nesse sentido manifestou-se o ex-presidente 

do Metrô José Jorge Fagali, quando ouvido na Promotoria de 

Justiça em 17 de novembro de 2011 (fls. 37/40 dos autos 

principais):  
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“(...) a Companhia do Metrô insistiu que o 

orçamento, apesar de referencial, não poderia 

em nenhuma hipótese ser ultrapassado”.  

 

Além disso, conforme já mencionado alhures, 

em um primeiro momento o Metrô suspendeu o procedimento 

licitatório porque as propostas oferecidas eram superiores ao valor 

orçado. Tais informes evidenciam que as proponentes já sabiam de 

antemão que ofertas com valores superiores àqueles de referência 

seriam descartadas. 

O argumento de que a abertura das propostas 

inválidas indicou não haver sinais de combinação, por existirem 

ofertas das requeridas em valor abaixo do orçamento referencial, 

não é correto. Os representantes dos consórcios e empresas já 

sabiam que os preços a menor, por eles indicados, sequer seriam 

apreciados, tendo em vista que àquela altura já figurariam como 

vencedoras em lotes antecedentes.   

A regra da licitação pela qual somente uma 

empresa ou consórcio poderia ganhar cada lote, em verdade, 

propiciou que o conluio fosse exitoso e que as empresas 

envolvidas se beneficiassem da situação, sendo contratadas por 

valores que muito se aproximavam do último e maior valor orçado 
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pela administração pública, gerando claro e elevado prejuízo ao 

erário. 

O raciocínio indicado no parágrafo anterior 

ganha mais destaque quando analisada a situação dos lotes de 

números 3 e 7. Neles havia obrigatoriedade do uso do maquinário 

denominado Shield (conhecido como “Tatuzão”), requisito que 

apenas dois consórcios, dentre os pré-qualificados e ainda aptos a 

licitar, atendiam. 

Dessa forma, já se sabia de antemão que 

ambos seriam contratados, restando apenas definir qual trecho 

caberia a cada um deles. Curiosamente, cada consórcio somente 

ofereceu preço inferior ao orçamento estimado pela administração 

em um dos lotes, sendo desnecessário mencionar que o interesse 

dizia respeito a trechos distintos.  

E, agora com a investigação realizada após 

delação de um dos participantes da concorrência e do contrato onde 

relata o pagamento de propina para ajustes e escolhas dos lotes. 

Como já era de se esperar, com a leitura das 

propostas que somente foram abertas por determinação judicial 

proferida nos autos da ação popular, se constatou o que se já se 

podia intuir: com exceção das ofertas que diziam respeito aos lotes 

3 e 7, nos quais somente dois consórcios participaram, 

apresentavam elas menor preço em comparação às propostas 
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vencedoras. Em suma, caso houvesse de fato competição nos lotes 

de número 2 a 8, certamente as contratações seriam muito menos 

custosas à administração.  

Convém acrescentar que o Ministério Público 

produziu parecer técnico elaborado pela Perita Mônica Szegedi 

Semeraro, do CAEx – Centro de Apoio Operacional à Execução do 

Ministério Público, avaliou-se a perda da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo, tendo como parâmetro as propostas 

concretas de menores preços. Assim, constatou-se que a estatal 

deverá ter prejuízo de R$ 326.915.754,40 (trezentos e vinte seis 

milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro 

reais e quarenta centavos). 

E agora com as novas investigações descobriu-

se e provou-se que houve fraude no procedimento licitatório com o 

pagamento de propina para agente público agiu manifestamente em 

favor do consórcio CAMARGO CORREA/ANDRADE GUTIERREZ.  

 

2. DO DIREITO 

2.1. DOS ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

2.1.1. Dos atos que atentam contra os 

princípios administrativos 
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Dispõe o enunciado do artigo 11, “caput” da Lei 

8.429/92, in verbis: 

 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente; ” 

 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 

37, determinou 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, das quais não 

se pode afastar o agente público. 

Aludidos princípios constitucionais são 

imperativos, vinculantes e coercitivos tanto para os Poderes 

Públicos e seus Agentes, quanto para toda a coletividade. 

Conforme o ensinamento do renomado 

Professor Celso Antônio Bandeira de Mello: 
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Violar um princípio é muito mais grave que 

transgredir uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo 

o sistema de comandos. É a mais grave forma 

de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Mello, 

Celso Antônio Bandeira de. Elementos de 

direito administrativo. São Paulo: RT, 1980, 

p.230). 

 

Diante desse panorama normativo, delineado 

pela Constituição Federal e pela Lei 8429/92, conclui-se, como já 

anunciado, que as condutas dos réus afrontaram em demasia a 

ordem jurídica global, contrariando diretamente os vetores da 

legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da impessoalidade, 

da supremacia e indisponibilidade do interesse público e da 

competitividade nos procedimentos licitatórios.  

Vale observar que são punidos também pela 

Lei de Improbidade Administrativa os terceiros que, não se 

qualificando como agentes públicos, concorrem e/ou se 

beneficiam direta ou indiretamente com os atos de 

improbidade administrativa praticados por agente público, nos 

termos do artigo 3o da Lei 8.429/92. 
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A) Infração ao princípio da legalidade 

O princípio da legalidade, na lição de Hely 

Lopes Meirelles, tem o seguinte significado: 

 

“A legalidade, como princípio da 

administração (CF, art. 37, caput), 

significa que o administrador público 

está em toda a sua atividade funcional, 

sujeito aos mandamentos da lei e às 

exigências do bem comum, e deles não se 

pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal, conforme o caso. (...) Na 

Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular 

é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A 

lei para o particular significa ‘pode 

fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘deve fazer assim ’” 
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Assim, o respeito ao princípio da legalidade é 

um poder dever do agente público, somente sendo permitido a ele 

atuar nos estritos limites da lei. 

No ordenamento jurídico brasileiro está 

sedimentada a regra que impõe a obrigatoriedade de licitação 

pública, indispensável para garantir a supremacia do interesse 

público, a moralidade administrativa e o cumprimento do princípio 

da igualdade, in verbis: 

 

“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” 

(g.n.). 
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A Lei n° 8.666/93, ao regulamentar o 

dispositivo constitucional citado, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, impondo o procedimento 

licitatório1, consubstanciado nos princípios constitucionais que 

norteiam os atos a serem praticados pela Administração, como 

exigência formal a ser observada na contratação pelo Poder Público. 

Destarte, atuando no exercício de suas 

prerrogativas públicas, o representante do METRÔ deve obediência 

ao direito público e, consequentemente, têm a obrigação de 

contratar a realização de obras e serviços mediante prévio e 

honesto processo licitatório. 

A propósito, o réu Sergio Brasil modificou o 

edital da Concorrência nº 41428212 para que contivesse cláusulas 

que garantissem o resultado da licitação para as empresas 

cartelizadas, dentre elas a CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO CORRÊA S/A. 

Assim, o réu SERGIO BRASIL solicitou e 

recebeu vantagem indevida da empresa CAMARGO CORRÊA, 

contratada pelo METRÔ, tendo sido fundamental para a consecução 

dos atos ímprobos sua qualidade de Gerente de Contratações e 

Compras da Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

                                           
1 Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
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Como não fez o que a lei determinava, o 

demandando referido violou o princípio da legalidade, estabelecido 

no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

Em verdade, o demandado deveria observar, 

entre outros dispositivos, o constante no art. 3º da Lei 8.666/1993: 

 

“Art. 3º. 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 

básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos” (g.n.). 
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Sobre o tema, ensina Marçal Justem Filho2 que 

“a Administração pública tem o dever de buscar o menor desembolso 

de recursos a fazer-se nas melhores condições possíveis. Qualquer 

outra solução ofenderia aos princípios mais basilares da gestão da 

coisa pública”. 

Ora, a solicitação de propina para 

direcionamento da Concorrência deixou evidente que o demandado 

SÉRGIO, na qualidade de agente público, deixou de observar a 

meta prevista na lei. 

 

B) Infração ao princípio da moralidade 

administrativa 

O princípio da moralidade prevê a atuação 

ética dos agentes da administração pública.  

Sobre o princípio da moralidade 

Marcelo Lemos3 ensina:  

 

“(...) pode-se afirmar que o legislador 

pátrio buscou trazer para dentro do 

                                           
2 Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 14ª edição, p. 618. 
3 VIEIRA, Marcelo Lemos. O princípio da moralidade administrat iva e seu 
controle pela Lei  de Improbidade,  In Improbidade Administrativa:  
responsabilidade social na prevenção e controle. Vitória: MPES, CEAF, 2005, p. 
353-354. 
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sistema valores éticos da sociedade, 

normas de boa conduta, para dar 

colorido na prática dos atos 

administrativos, não sendo suficiente, 

para sua validade, que se observem 

apenas a estrita legalidade, mas também, 

os deveres deontológicos de honestidade, 

imparcialidade e lealdade, que vem a ser 

a aplicação do princípio da moralidade 

administrativa. (...) O princípio da 

moralidade administrativa tem suas 

origens na teoria do desvio de poder, 

criada para traçar limites ao poder 

discricionário, notadamente quando 

se trata da finalidade do ato que 

constitui a direção do agir 

administrativo, tão importante quanto 

às demais bases do Estado de Direito. 

Sua criação traçou os limites 

necessários à liberdade de escolha e o 

juízo de oportunidade do 

administrador”. 
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No mesmo sentido é a definição de Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro4 sobre o princípio da moralidade administrativa. 

Segundo aquela professora, "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, à boa fé, ao trabalho, à 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" 

(g.n.). 

Não há dúvidas de que a exigência de propina 

para interferir no processo licitatório para a execução de obras civis 

da Linha 5 do METRÔ violou a moralidade administrativa. 

 

C) Infração ao princípio da impessoalidade 

Por sua vez, o princípio da impessoalidade, 

consagrado expressamente na Constituição Federal no artigo 37, 

caput, é consubstanciado 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 

                                           
4 Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, São Paulo, Atlas, 1991, p. 111. 
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público. Cabe ao agente público atuar de forma abstrata, buscando 

a plena satisfação do interesse social. 

Conforme ensina Odete Medauar5, “com o 

princípio da impessoalidade a Constituição visa a 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 a 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 envolvidos, para que não se editem decisões 

movidas por preconceitos ou radicalismos de qualquer tipo”. 

O demandado SÉRGIO violou o princípio da 

impessoalidade, pois agiu em benefício das empresas vencedoras do 

certame licitatório. Sem a sua conduta decisiva, especialmente na 

elaboração de edital direcionado, a fraude perpetrada pelas 

empresas participantes da concorrência não se concretizaria e não 

haveria prejuízo ao erário. 

                                           
5 Direito Administrativo Moderno, São Paulo, RT, 3a ed., p.141. 
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O demandado violou referido princípio ao 

buscar satisfação de interesse pessoal, qual seja obter vantagem 

econômica. 

 

D) Infração ao princípio da supremacia do 

interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do 

interesse público 

Ainda, os demandados violaram o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o particular. 

Trata-se de princípio constitucional que 

estabelece que “toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse 

público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das 

leis, manifestações da vontade geral”6. Assim, os interesses 

privados encontram-se subordinados à atuação estatal. 

De igual forma, violaram os demandados o 

princípio da indisponibilidade do interesse público, outro pilar do 

Direito Administrativo. Tal princípio proíbe que o administrador 

pratique atos que impliquem renuncia a direitos ou que 

injustificadamente onere a Administração. 

                                           
6 Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed. rev. e 
atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184. 
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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. 

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. 

 

E) Infração a princípio da competitividade 

Por fim, houve afronta ao princípio da 

competitividade. Referido princípio exige que a Poder Público 

sempre verifique a possibilidade de se ter mais de um interessado 

que nos possa atender/fornecer o objeto licitado. 

A competição é a razão determinante da 

realização do procedimento licitatório, pois é ela que possibilitará a 

busca pela melhor proposta. 

Elaborar o edital da Concorrência para garantir 

a adjudicação conforme previamente acordado com as empresas na 

divisão dos lotes, com ímpeto de receber vantagem econômica, 

impossibilitando a busca pela a melhor proposta, atenta 

frontalmente a este princípio. 
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2.1.2 – Atos de improbidade que importam 

enriquecimento ilícito 

A Lei 8.429/92, nos preceitos aplicáveis à 

espécie, dispõe:  

Art. 9º. Constitui ato de improbidade 

administrativa importando enriquecimento 

ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 

patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função ou emprego, ou 

atividade nas entidades mencionadas no art. 1º 

desta Lei, e notadamente: 

I- 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 atividades 

do agente público; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função pública, bens de qualquer natureza 
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cujo valor seja desproporcional à evolução do 

patrimônio ou à renda do agente público; 

 

Em comentários ao artigo 9º da Lei 8.429/92 

Marcelo Figueiredo, no seu "Probidade Administrativa, Malheiros, 2ª 

ed., p. 38, sugere a seguinte fórmula para detecção da presença de 

improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento 

ilícito: "1) presença do agente público ou terceiro na relação jurídica 

acoimada de "imoral" (ato de improbidade administrativa, conceito 

da lei); 2) presença do elemento "vantagem patrimonial indevida", 

na mesma relação jurídica; 3) ausência de fundamento jurídico apto 

a justificar a vantagem percebida; 4) presença de elo ou nexo fático 

entre a vantagem retro citada e a conduta do agente público ou 

terceiro" - que haja nexo etiológico entre o exercício funcional em 

qualquer das entidades elencadas no art. 1º e a vantagem 

patrimonial indevida". 

Conforme descrito acima, o demandando 

Sergio Brasil solicitou propina, operacionalizada através dos 

outros demandados, para garantir a vitória das empresas 

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

ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, CONSTRUTORA ANDRADE 

GUTIERREZ S.A, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CORRÊA S.A, MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A, 
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HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A, TRIUNFO IESA 

INFRA-ESTRUTURA S.A, CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN 

ENGENHARIA S.A., CETENCO ENGENHARIA S.A, CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S.A., CONSTRUTORA QUEIROZ 

GALVÃO S.A., CONSTRUTORA OAS LTDA, CR ALMEIDA S.A. 

ENGENHARIA DE OBRAS, CONSBEM CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA, conforme a divisão de lotes por elas impostas, 

nas obras de construção da Linha 5 do METRÔ. 

Verifica-se que a conduta do requerido 

caracteriza-se perfeitamente como ato de improbidade 

administrativa, eis que, na qualidade de agente público, em 

concurso com particulares, obtiveram vantagem patrimonial 

indevida, consistente no recebimento da quantia de R$ 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para fraudar 

procedimento licitatório, sem que houvesse qualquer justificativa 

jurídica lícita para a efetivação de tais pagamentos. 

Isso ocorreu porque houve a elaboração de 

edital de maneira direcionada, principalmente, pela forma de 

escolha dos vencedores, que impossibilitava que um licitante 

vencesse mais de um lote da concorrência, circunstância que 

poderia ter sido corrigida com novo edital.  

A propósito, o ajuste do edital para favorecer as 

empresas cartelizadas foi efetivamente comprovado pelos 
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depoimentos prestados e pela condenação das empresas vencedoras 

nos autos da Ação Civil Pública nº 0041369-29.2011.8.26.0053, 

conforme se depreende do trecho da r. Sentença: 

 

Portanto, verifica-se que além da percepção da 

vantagem pelo agente público, os interesses das empresas foram 

efetivamente atingidos, em decorrência das ações do demando 

Sérgio Brasil. 

Os pagamentos de propinas a SERGIO BRASIL 

foram realizados através da empresa AVBS – CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, que recebia os valores da CARMARGO 

CORRÊA através de contratos simulados de prestação de serviços. 
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Ainda, o réu GILMAR ALVES TAVARES, na 

qualidade de sócio da empresa AVBS, foi responsável para simular 

a contratação com a empresa CAMARGO CORREA. 

Dessa forma, os fatos demonstram que o sócio 

agiu com vontade consciente e voluntária de, em nome da pessoa 

jurídica, receber e efetuar o pagamento de vantagens indevidas ao 

agente público, do que decorre o caráter doloso de suas condutas. 

Vê-se, assim, que restam perfeitamente 

atendidos os requisitos impostos pela legislação e pela doutrina 

para a configuração de ato de improbidade administrativa que 

importa em enriquecimento ilícito. 

 

2.1.3. Atos de improbidade que causam 

prejuízo ao erário  

As condutas comissivas do demandado 

SÉRGIO BRASIL beneficiaram as empresas GALVÃO ENGENHARIA 

S.A., SERVENG-CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE 

ENGENHARIA, CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A., MENDES 

JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., HELENO & FONSECA 

CONSTRUTÉCNICA S.A., TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S.A., 

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A., CETENCO 

ENGENHARIA S.A., CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A., 
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CONSTRUTORA OAS LTDA, CR ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE 

OBRAS e CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e devem 

ser enquadradas no art. 10, VIII, da Lei 8.492/1992, in verbis (g.n.): 

 

"Art. 10. 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 

art. 1º desta lei, e notadamente: (...) 

VIII – frustrar a licitude de processo 

licitatório ou dispensá-lo indevidamente; (...)” 

 

Ao ajustar o edital na conformidade das 

reinvindicações das empresas, de maneira consciente e voluntaria, 

para favorece-las e não gerar problemas durante a execução 

contratual, o Gerente de Contratações e Compras – SERGIO 

BRASIL - frustrou a licitude do certame, motivo pelo qual deve 

responder pelas cominações previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa. 
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Ressalta-se que a empresa AVBS e o seu sócio 

GILMAR, também concorreram na pratica dos atos ilícitos, devendo 

ser igualmente responsabilizados na forma do artigo 3º da Lei nº 

8.429/92. 

 

2.2. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS 

E DAS SANÇÕES 

Todos os demandados deverão responder pelo 

disposto na Lei 8.429/1992, pelos seguintes motivos: 

A) SERGIO CORREA BRASIL deve ser 

considerado como incurso nos artigos 9ª, incisos I e VII, 10, inciso 

VIII e 11, caput, da Lei 8.429/1992 porque exercia a função de 

Gerente de Contratações e Compras da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo, controlada pelo Governo Estadual, 

quando exigiu propina de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil reais) para ajustar o edital da licitação 41428212, 

relativa à Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo (Largo 13 à 

Chácara Klabin), cujo valor atingiria mais de R$ 4.000.000.000,00, 

com a finalidade de garantir o resultado dos lotes 2 a 8 para as 

empresas GALVÃO ENGENHARIA S.A., SERVENG-CIVILSAN S.A. 

EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, CONSTRUTORA 

ANDRADE GUTIERREZ S.A., CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO CORRÊA S.A., MENDES JUNIOR TRADING E 
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ENGENHARIA S.A., HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A., 

TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S.A., CARIOCA CHRISTIANI-

NIELSEN ENGENHARIA S.A., CETENCO ENGENHARIA S.A., 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A., CONSTRUTORA OAS 

LTDA, CR ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS e CONSBEM 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, consubstanciando atos de 

improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito7 e 

ofensa aos princípios administrativos, arcando com as penalidades 

previstas no artigo 12, incisos I ou II, da Lei nº 8.429/92. Tal 

conduta resultou no prejuízo ao erário8 de R$ 326.915.754,40 

(trezentos e vinte e seis milhões, novecentos e quinze mil, 

setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). 

B) Aos requeridos GILMAR ALVES TAVARES e 

AVBS – CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA aplicam-se as 

sanções da Lei de Improbidade, na forma prevista no art. 3º da Lei 

                                           
7 Art. 9° 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: 
I - 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; 
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional a evolução do patrimônio 
ou a renda do agente público; 
8Art. 10. 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 art. 1º desta 
lei, e notadamente:     
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente 
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8.429/92, posto que concorram diretamente para os atos de 

improbidade descritos nos artigos 9, inciso I e VII, 10, inciso VIII, 

11, caput, da Lei nº 8.429/92, uma vez que operacionalizaram o 

recebimento da vantagem indevida no valor de R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais) por parte de Sergio Brasil, 

através de dois contratos fictícios com a empresa Camargo Correia,  

devem se submeter às mesmas penalidades do art. 12, I ou II, da 

Lei 8.429/1992. 

 

2.3. DO PREJUIZO AO ERÁRIO 

As regras impostas aos procedimentos 

licitatórios existem para que o dinheiro público seja devidamente 

aplicado, com a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

Lembra-se que, frustrada a licitude do 

processo licitatório, o contrato decorrente dessa conduta é ilegal e 

nulo (art. 49, § 2º, da Lei nº 8.666/93)9. 

                                           
9 Lei 8.666/93 - Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 
poderá […] anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. § 1o 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. § 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. (...). 



                                        

                                       

                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 

 
__________________________________________________________________ 

 
57 

 
 

Em face disso, e por estar configurada a má-fé, 

os envolvidos têm o dever de indenizar o valor correspondente ao 

prejuízo sofrido Administração. 

Trazendo esse raciocínio para o campo da 

improbidade administrativa, conclui-se que a conduta ímproba de 

frustrar a licitude de procedimento licitatório, enseja aos 

responsáveis o dever solidário de reparação do prejuízo ao erário no 

valor equivalente ao prejuízo sofrido em razão da fraude no certame 

licitatório. 

Destarte, a nulidade da Concorrência nº 

41428212 e contratos administrativos já foi declarada na r. 

Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública e da Ação 

Popular, vejamos: 

 

 

Ainda, nos autos das referidas ações foi 

apurado pelo Ministério Público, em parecer técnico elaborado pela 

Perita Mônica Szegedi Semeraro, do CAEx – Centro de Apoio 

Operacional à Execução do Ministério Público, que a estatal teve 
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prejuízo de R$ 326.915.754,40 (trezentos e vinte seis milhões, 

novecentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta centavos). 

Com efeito, o prejuízo ao erário já foi 

confirmado pelo r. juízo: 

 

 

Dessa forma, imperioso que se reconheça que a 

conduta dos demandados contribuiu para a ocorrência do prejuízo 

ao erário, uma vez que a fraude ao procedimento licitatório se 

iniciou com a modificação do edital para direcionar o resultado 

conforme partilhado pelas empresas. 

 

2.4. DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - 

SOLIDARIEDADE. 

Na espécie, a Companhia do Metropolitano de 

São Paulo – METRÔ teve o patrimônio lesado em decorrência de 

vantagens indevidas pagas a SÉRGIO CORREA BRASIL para 

direcionar o edital de licitação para as empresas cartelizadas. 
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No caso dos autos, os réus, em conjunto com 

as empresas, que já foram condenadas ao ressarcimento, foram 

responsáveis pelos danos ao patrimônio da companhia, e, por isso, 

a obrigação pela recomposição do patrimônio lesado é solidária, 

consoante dicção dos artigos 275 c/c 942, caput, 2ª parte, do 

Código Civil10 c/c artigo 5º da Lei 8.429/9211. 

No mesmo sentido caminha a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 

8.429/92. ATO DE IMPROBIDADE. 

REPARAÇÃO DE DANOS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (…) 3. Na 

hipótese em que sejam vários os agentes, cada 

um agindo em determinado campo de atuação, 

mas de cujos atos resultem o dano à 

Administração Pública, correta a condenação 

solidária de todos na restituição do patrimônio 

                                           
10 Lei 10.406/02) “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos 
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os 
demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [...] 
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação. 
11 (Lei 8.429/92) “Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 
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público e indenização pelos danos causados. 

(STJ, REsp 678.599/MG, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 24/10/2006, DJ 15/05/2007, p. 

260). 

 

Assim, a condenação dos réus, pessoas físicas 

e jurídicas, à reparação dos danos causados ao METRÔ deverá ser 

SOLIDÁRIA em decorrência dos atos acima narrados, por força dos 

artigos 275 c/c 942, caput, 2ª parte, do Código Civil c/c artigo 5o 

da Lei 8.429/92. 

 

3. DA INDISPONIBILIDADE DE BENS  

3.1. Da tutela de evidência 

Contempla o art. 37, § 4º, da Constituição, 

entre as medidas aplicáveis aos autores de atos de improbidade, a 

decretação de indisponibilidade de seus bens. Cuida-se de medida 

de natureza cautelar tão importante que expressamente 

mencionada no texto constitucional. 

Conferindo efetividade à previsão 

constitucional, disciplina o art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 

8.429/1992: 
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Art. 7° Quando o ato de improbidade causar 

lesão ao patrimônio público ou ensejar 

enriquecimento ilícito, caberá à 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. 

 

Constatado o dano ao patrimônio público, 

predomina o interesse público em garantir futura execução, em 

detrimento do interesse do demandado em ação de improbidade 

administrativa. A impunidade resultante da dilapidação afigura-se 

tão provável e evidente que a Constituição cuidou – muito bem, 

aliás – de explicitar a necessidade da decretação da medida 

restritiva. 

Com efeito, havendo veementes indícios da 

prática de ato de improbidade pelos réus (fumus boni iuris), a 

legislação impõe o deferimento da medida, sendo presumido o 

periculum in mora na própria conduta desonesta dos agentes, bem 
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como na ação deletéria do tempo na efetividade do provimento 

judicial final da ação de improbidade. 

Na mesma linha de raciocínio, não se há de 

exigir, por impossível, a prova da intenção dos demandados de 

dilapidarem seus patrimônios. Sinalizando tal orientação, assim 

decidiu o TRF da 1ª Região: “O desvio ou venda é ato instantâneo, 

sem prévio aviso ou sinais exteriores, bem como a comprovação do 

elemento subjetivo (animus de dilapidar) é prova impossível. Dessa 

forma, demonstrada a gravidade dos fatos e a situação periclitante, 

o bloqueio é à medida que se impõe. ” 

Acórdão do STJ ampara esse entendimento: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA 

CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 37, 

§ 4º) PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. 

FUMUS BONI IURIS: INDISPENSABILIDADE. 

1. A indisponibilidade de bens é medida que, 

por força do art. 37, § 4º da Constituição, 

decorre automaticamente do ato de 

improbidade. Daí o acertado entendimento do 

STJ no sentido de que, para a decretação de tal 
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medida, nos termos do art. 7º da Lei 8.429/92, 

dispensa-se a demonstração do risco de dano 

(periculum in mora), que é presumido pela 

norma, bastando ao demandante deixar 

evidenciada a relevância do direito (fumus boni 

iuris) relativamente à configuração do ato de 

improbidade e à sua autoria (…) (STJ, REsp 

1315092/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 05.06.2012, DJe 14/06/2012). 

 

Em vista da prova inequívoca da exigência e 

pagamento de propina para ajuste do edital da Concorrência nº 

41428212, relativa à Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo, exsurge 

nítido que os atos de improbidade narrados provocaram 

enriquecimento ilícito e causaram vultoso prejuízo ao erário. 

No caso, restam presentes ambos os requisitos. 

O fumus boni juris salta aos olhos mediante simples e perfunctória 

análise do acervo probatório que instrui a inicial do processo 

principal, na forma narrada mais acima. O segundo requisito 

(periculum in mora) emerge da imperativa necessidade de acautelar 

o êxito da futura execução em desfavor dos demandados, para 

integral ressarcimento do dano ao erário e pelo pagamento da multa 



                                        

                                       

                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 

 
__________________________________________________________________ 

 
64 

 
 

civil. Não se pode perder de vista, na aferição da necessidade da 

medida, a gravidade dos fatos e os elevados valores envolvidos. 

Outrossim, vocacionada que é à restitutio in 

integrum dos danos causados ao erário e ao asseguramento do 

provável pagamento de multa civil, a indisponibilidade pode 

alcançar todos os bens do demandado, e não somente os adquiridos 

após a prática dos atos ímprobos. 

Corolário, aliás, do princípio jurídico elementar 

de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas (art. 942 

do CC de 2002). Assim entende o STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE 

DE BENS: ART. 7º DA LEI 8.429/92 – 

REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA – DECRETAÇÃO 

SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DOS ATOS 

SUPOSTAMENTE ÍMPROBOS: POSSIBILIDADE 

– VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: 

INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação do art. 535 

do CPC se o Tribunal analisa, ao menos 

implicitamente, as questões tidas por omissas. 

2. O STJ tem entendido que a medida prevista 



                                        

                                       

                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 

 
__________________________________________________________________ 

 
65 

 
 

no art. 7º da Lei 8.429/92 tem natureza 

cautelar e seu deferimento depende da 

presença do fumus boni iuris e do periculum 

in mora. 3. Prevalece nesta Corte a tese de que 

a indisponibilidade pode alcançar bens 

adquiridos antes ou depois da suposta prática 

do ato ímprobo. 4. Recurso especial provido em 

parte. (STJ, Resp. nº 811979/SP, 2ª Turma, 

Rel. Min. Eliana Calmon, j. 16/09/2008, DJ 

14/10/2008) 

 

Desse modo, a indisponibilidade incide sobre 

tantos bens quantos forem necessários para o ressarcimento 

integral do dano, para a perda do acréscimo patrimonial indevido e, 

conforme jurisprudência reiterativa do STJ, para o pagamento de 

multa civil, recomendando-se que o autor da ação indique os 

respectivos valores, mas sem a necessidade de individualizar os 

bens; aliás, é precisamente esta característica salutar que distingue 

a medida de indisponibilidade (art. 7º) do sequestro previsto no art. 

16 da LIA. 

Mostra-se pertinente, pois, para garantir a 

satisfação do interesse público aqui tutelado, a decretação da 

indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante abaixo 
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especificado, a fim de possibilitar futura execução em caso de êxito 

nesta demanda. Saliente-se que a cautelar incidental em questão, 

para assegurar o efeito prático a que se destina, há de ser deferida 

inaudita altera pars. Trata-se de situação de contraditório diferido, 

peculiaridade ínsita às medidas cautelares, sendo de todo oportuno 

ressaltar que a indisponibilidade não tem caráter punitivo, mas 

meramente assecuratório do provimento final. 

 

3.2. Da quantificação da indisponibilidade 

de bens 

Como visto, o prejuízo ao erário alcançou a 

expressão monetária de R$ 326.915.754,40 (trezentos e vinte e seis 

milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro 

reais e quarenta centavos). 

Por outro lado, tem-se o pagamento de propina 

no montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 

reais). 

Consistindo a medida de indisponibilidade em 

salvaguarda necessária para assegurar a execução de condenação 

ao ressarcimento ao erário (R$326.915.754,40), a perda dos valores 

acrescidos (R$2.500.000,00) e ao pagamento de multa civil de três 

vezes o valor do acréscimo patrimonial, demonstra-se abaixo o valor 

total a ser indisponibilizado, o que fica desde logo requerido. 
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Ressarcimento 

integral do dano 

Perda dos valores 

acrescidos 

ilicitamente ao 

patrimônio 

Multa Civil de até 

três vezes 

Total a ser 

indisponibilizado, 

sem correção 

monetária 

R$326.915.754,40 R$ 2.500.000,00 R$7.500.000,00 R$336.915.754,40 

 

 

4 – DA CONEXÃO - DISTRIBUIÇÃO POR 

PREVENÇÃO ( dependência). 

Primeiramente, é de se ver o disposto no artigo 

17, § 5º, da Lei 8.429/92 que determina que “a propositura da ação 

prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 

intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto”. Essa é a mesma redação do art. 2º da Lei 7.347/85. 

De igual maneira, o art. 55, caput, do NCPC, 

dispõe que serão conexas duas ou mais ações “quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir”, isto é, que, no fundo, 

tratem da mesma relação jurídica. 

Com efeito, os fatos narrados nesta inicial 

guardam relação intrínsecas com a Ação Popular nº 0039554-

31.2010.0053 e a Ação Civil Pública nº 0041369-
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29.2011.8.26.0053, que tramitaram perante está Vara, sendo de 

rigor a distribuição por prevenção. 

Não obstante, a presente lide está atingida pelo 

fenômeno da prejudicialidade. 

Olavo de Oliveira Neto disserta com clareza 

acerca da matéria: 

 

A relação de prejudicialidade entre as causas e 

a relação de conexidade também são 

fenômenos diversos, sendo que aquela não 

abrange está. Existem situações em que há 

conexão entre as causas e não há 

prejudicialidade. (...) 

Por seu turno, se as relações de 

prejudicialidade e de conexidade podem ocorrer 

independentemente, uma da outra, já que são 

fenômenos diversos, existem casos em que isso 

não ocorre, ou seja, entre as ações conexas 

existe uma relação de prejudicialidade. Quando 

isso acontece estamos diante da espécie de 

conexão que pode ser intitulada conexão por 

prejudicialidade. 
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Em resumo podemos definir a conexão por 

prejudicialidade como a espécie de conexão na 

qual existe uma relação de prejudicialidade 

entre as causas. (OLIVEIRA NETO, Olavo. 

Conexão por prejudicialidade. São Paulo: RT, 

1994. p. 84-85). 

 

Esclarece o doutrinador que a conexão por 

prejudicialidade pode ser classificada segundo a influência que uma 

causa exerce sobre a outra. Será determinativa a prejudicialidade 

se a matéria da ação anterior resolver aspectos que devem ser 

levados em conta para o julgamento da ação posterior, direcionando 

o sentido em que o juiz a decidirá. 

No caso, como já dito à exaustão, a ação 

popular e a ação civil pública têm nítido caráter prejudicial em 

relação à está demanda, tendo em vista a fraude no procedimento 

licitatório em decorrência da prévia divisão de lotes já foi 

reconhecida no pronunciamento judicial. 

 

4. DO PEDIDO 

Em face do exposto, distribuída e autuada com 

os documentos que a instruem, na forma do artigo 320 do Código 
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de Processo Civil e artigo 109 da Lei Complementar Estadual n° 

734/93, requer o Ministério Público: 

4.1. Seja concedida inaudita altera pars a 

medida liminar requerida no item 3, decretando-se a 

indisponibilidade dos bens dos demandados na monta de R$ 

336.915.754,40 (trezentos e trinta e seis milhões, novecentos e 

quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 

centavos), valor este a ser atualizado monetariamente, promovendo-

se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente 

indicadas caso estas se mostrem insuficientes: 

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. 
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4.2.  Seja determinada a notificação para 

apresentação de manifestação por escrito e, após o recebimento da 

inicial, a citação de SÉRGIO CORREIA BRASIL, GILMAR ALVES 

TAVARES e AVBS – CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

para responderem, caso queiram, aos termos da presente ação, sob 

pena de revelia e confissão; 

4.3. Seja determinada a prévia intimação do 

Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e da Fazenda 

Pública do Estado de São Paulo para integrar a lide, caso assim 

entenda, na forma do artigo 17, § 3º da Lei n° 8.429/92; 

4.4 - Seja julgada procedente a presente ação 

para condenar SÉRGIO CORREIA BRASIL como incursos nos 

artigos 9, inciso I, 10, inciso VIII e 11, caput, todos da Lei Federal 

nº 8.429/92, aplicando-se as sanções dispostas no artigo 12, I, da 

Lei 8.429/1992, subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 12, 

inciso II, do mesmo diploma legal. 

4.5. Seja julgada procedente a presente ação 

para condenar GILMAR ALVES TAVARES e AVBS – 

CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA como incursos nos 

artigos 9, inciso I, 10, inciso VIII e 11, caput, todos da Lei Federal 

nº 8.429/92, aplicando-se as sanções dispostas no artigo 12, I, da 

Lei 8.429/1992, subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 12, 

inciso II, do mesmo diploma legal. 
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4.6. Seja julgada procedente a presente ação 

para condenar solidariamente SÉRGIO CORREIA BRASIL, 

GILMAR ALVES TAVARES e AVBS – CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ao ressarcimento integral do dano 

material causado, devidamente corrigidos monetariamente e 

acrescidos dos juros legais, estes, a partir da citação; 

4.7. Seja autorizado ao sr. Oficial de Justiça os 

benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil para a 

realização dos atos processuais; 

4.8. Sejam os demandados condenados ao 

pagamento de quaisquer custas processuais; 

4.9. Seja permitida a produção de todo o tipo 

de prova admissível no ordenamento jurídico (depoimento pessoal, 

testemunhal, documental, pericial, vistoria, inspeção judicial, etc.); 

4.10. Não seja realizada a audiência de 

conciliação ou de mediação, ante a vedação prevista no artigo 841 

do Código Civil; 

4.11. 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); 

4.12. Seja determinada a intimação pessoal do 

Órgão Ministerial de todos os atos e termos processuais, com fulcro 
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no artigo 180, caput c/c 183, § 1º, do CPC e artigo 224, inciso XI da 

Lei Complementar Estadual n° 734/93. 

Dá à causa o valor de R$ 336.915.754,40 

(trezentos e trinta e seis milhões, novecentos e quinze mil, 

setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). 

São Paulo, 01 de agosto de 2018. 

 
 

MARCELO CAMARGO MILANI 

8ª Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital 

 

 

 

Ana Beatriz de Souza Slobodticov 

Analista Jurídica do Ministério Público 
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