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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da ____ 

Vara de Fazenda Pública da Capital/SP 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, 

pelo Promotor de Justiça em exercício nesta Promotoria, nos 

termos dos arts. 127 e 129, inciso III da Constituição Federal; art. 

91 da Constituição do Estado de São Paulo; arts. 3º, 5º, 10, incisos 

V, VIII e XII; 11, caput, além do art. 17 da Lei nº 8.429/1992; dos 

arts. 5o, inciso IV, “d”; 19 e 20; da Lei nº 12.846/2013; e da Lei nº 

7.347/1985, com base no inquérito civil nº 

14.0695.0000972/2013-3, vem intentar a presente AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, cumulada com AÇÃO CIVIL PÚBLICA para 

aplicação das sanções da Lei Anticorrupção, com pedido de 

liminar inaudita altera parte em face de: 

 

EX – GOVERNADOR DE SÃO PAULO  

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALKMIN 

FILHO, brasileiro, médico casado, portador do RG nº 5.477.954-6, 

inscrito no CPF sob o nº 549.149.068-72, domiciliado na rua 
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Jeronimo da Veiga, nº 164, 2º andar, Itaim Bibi, cidade de São 

Paulo; 

EX-GOVERNADOR DE SÃO PAULO  

ALBERTO GOLDMAN, brasileiro, casado, 

portador do RG n º 2049085, incrito no CPF sob o nº   01111094853 ,

residente na  rua S. Vicente de Paula, 502, apartamento 14, A, Santa Cecília ,

CEP   01229010;  

                         

SECRETARIO DE TRANSPORTES DO 

ESTADO DE SÃO PAULO: 

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE, 

brasileiro, nascido em 10/05/194, filho de Suzette Jardim Arce, 

CPF nº 107.894.648-53, residente na Rua Tuim, nº 371, 

apartamento nº 62, Moema, São Paulo/SP, CEP 04514-100; 

 

CONSELHO DIRETOR DA ARTESP: 

MARCO ANTONIO ASSALVE, brasileiro, 

casado, filho de Maria Luiza Simeão Assalve, RG nº 5.469.738-4, 

CPF nº 675.107.108-63, engenheiro, residente na Rua Vitoantonio 

Del Vecchio, nº 413, apartamento nº 91, Mooca, São Paulo/SP, 

CEP 03124-070 ou Rua Marques de Valença, nº 218, apartamento 

134, Mooca, São Paulo/SP, CEP 03182-040; 

MARCOS MARTINEZ, brasileiro, filho de Zilda 

Delellis Martinez, nascido em 18/03/1958, CPF nº 947.598.718-

53, residente na Rua Iara, nº 123, apartamento nº 101, Bloco A1E, 

Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04542-030; 
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COORDENADOR DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO: 

THEODORO DE ALMEIDA PUPO JÚNIOR, 

brasileiro, divorciado, filho de Maria Luiza Thome de Almeida Pupo, 

nascido em 10/11/1948, RG nº 2.585.781-2, CPF nº 440.614.988-

00, engenheiro, residente na Avenida Jandira, nº 731, apartamento 

nº 124, São Paulo/SP, CEP 04080-004; 

 

MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

SILVIA REGINA ALESSIO, brasileira, filha de 

Maria de Lourdes Sanches Alessio, nascida em 27/03/1953, CPF 

nº 586.081.688-04, residente na Avenida Eidras Garcia, nº 5535, 

prédio 170 B, apartamento nº 23, São Paulo/SP, CEP 05564-100; 

ISAMU OTAKE, brasileiro, filho de Katuyo 

Otake, nascido em 26/06/1942, CPF nº 046.401.108-63, residente 

na Rua Dona Maria Pera, nº 169, Bloco II, apartamento nº 121, 

São Paulo/SP, CEP 04303-140; 

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA, filho de 

Zuleika Bruginski de Paula, nascido em 04/03/1961, CPF nº 

092.553.068-98, residente na Rua Simão Alavares, nº 175, 

apartamento nº 06, São Paulo/SP, CEP 05417-030; 

MILTON XAVIER, brasileiro, filho de Maria 

Perpétua de Jesus, nascido em 04/06/1948, CPF nº 566.274.838-

15, residente na Rua Caio Prado, nº 30, apartamento nº 152, 

Consolação, São Paulo/SP, CEP 01303-000 OU Rua Fernandes 

Tourinho, nº 700, apartamento nº 1101, Belo Horizonte/MG, CEP 

30112-000; 
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JOSÉ MAX REIS ALVES, brasileiro, filho de 

Rosa Reis Alves, nascido em 19/03/1950, CPF nº 790.510.068-53, 

residente na Rua Jesuíno Arruda, nº 122, aparamento 61C, São 

Paulo/SP, CEP 04532-080; 

 

GRUPO TÉCNICO DA ARTESP:  

JOSÉ LUIZ LAVORENTE, brasileiro, filho de 

Joanna Fiolli Lavorente, nascido em 09/02/1954, RG nº 

6.133.136-3, CPF nº 902.517.418-34, residente na Avenida 

Professor Alfonso Bovero, nº 918, apartamento nº 127, São 

Paulo/SP, CEP 05019-010; 

OCTÁVIO DE SOUZA CAMPOS, brasileiro, 

casado, filho de Aspadia Ada de Souza Campos, nascido em 

16/01/1953, engenheiro, RG nº 3.676.433, CPF nº 903.524.168-

15, residente na Rua Tanhacu, nº 377, São Paulo/SP, CEP 05679-

040; 

IRLANDINO MENEZES MARCONTES, 

brasileiro, filho de Leontina Menezes Marcondes, nascido em 

10/10/1952, CPF nº 000.594.628-09, residente na Rua 

Voluntários da Pátria, nº 4130, apartamento 81-A, São Paulo/SP, 

CEP 02402-500; 

LEONARDO AIRES ILTSCHER, brasileiro, 

filho de Augusta Aires, nascido em 15/06/1950, CPF nº 

922.753.208-06, residente na Rua Almirante Noronha, nº 248, São 

Paulo/SP, CEP 02043-060; 

PEDRO UMBRTO ROMANINI, brasileiro, filho 

de Olga Jacomel Romanini, nascido em 12/05/1952, CPF nº 
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661.965.238-72, residente na Rua Doutor Miranda de Azevedo, nº 

752, apartamento nº 107, São Paulo/SP, CEP 05027-000; 

MARCOS ABREU FONSECA, brasileiro, filho 

de Marilda Abreu Fonseca, nascido em 16/02/1957, RG nº 

7.785.141-9, CPF nº 022.741.988-02, residente na Alameda 

Bertioga, nº 62, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06542-160; 

MANOEL MARCOS BOTELHO, brasileiro, 

filho de Aurea Soares Botelho, nascido em 08/03/1964, CPF nº 

031.636.188-71, residente na Avenida Mauro de Próspero, nº 500, 

bloco 12, apartamento nº 34, Bragança Paulista/SP, CEP 12913-

045; 

EMÍLIO JOSÉ FEZZI, brasileiro, filho de Maria 

de Lourdes Hernandes Fezzi, nascido em 09/05/1950, CPF nº 

345.701.368-34, residente na Rua Demétrio Ribeiro, nº 435, São 

Paulo/SP, CEP 03332-000; 

JOAQUIM ELEUTÉRIO NASCIMENTO FILHO, 

brasileiro, filho de Terezinha Zeferina do Nascimento, nascido em 

24/07/1969, CPF nº 052.895.448-28, residente na Estrada São 

Francisco, nº 2.701, apartamento nº 42 – Edifício Sabiá T5, Taboão 

da Serra/SP, CEP 06765-001; 

ELAINE MOSCA, brasileira, filha de Lourdes 

Lopes Mosca, nascida em 26/02/1957, CPF nº 898.996.958-15, 

residente na Rua Leontina Attuy Nogueira, nº 205, São Paulo/SP, 

CEP 04741-060; 

ANDRÉ NOZAWA BRITO, brasileiro, filho de 

Rita Ryoko Nozawa Brito, nascido em 07/04/1971, CPF nº 

127.855.838-17, residente na Rua Luis Góis, nº 1620, 

apartamento nº 162, São Paulo/SP, CEP 04043-200; 
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TERCEIROS BENEFICIÁRIOS DA 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

PEDRO RACHE DE ANDRADE, brasileiro, 

casado engenheiro, RG nº 04.920.249-2, CPF nº 855.750.037-87, 

residente na Alameda Honduras, nº 220, Alphaville Residencial 

Dois, Barueri/SP, CEP 06470-130; 

MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES, 

brasileiro, casado, filho de Lourdes Amelia da Conceição 

Fernandes, nascido em 22/12/1946, engenheiro civil, RG nº 

38.360.467-9, CPF nº 228.304.997-00, residente na Rua Deputado 

Laércio Corte, nº 1200, apartamento nº 2131, Panamby, São 

Paulo/SP, CEP 05706-290. 

ALEXANDRE TUJISOKI, brasileiro, casado, 

RG nº 14.080.974-0, CPF nº 051.364.688-40, economista, 

residente na Rua Conde de Porto Alegre, nº 1.033, 71-B, Campo 

Belo, São Paulo/SP, CEP 04608-001; 

ANTONIO ELIAS FILHO, brasileiro, solteiro, 

filho de Clery Bambirra, nascido em 29/01/1958, RG nº M785150, 

CPF nº 300.403.966-49, residente na Alameda Hortensias, nº 59, 

Curitiba/PR, CEP 81210-070;  

MARIO RACHE FREITAS, brasileiro, casado, 

filho de Eda Therezinha Rache Freitas, nascido em 15/11/1960, 

CPF nº 333.959.690-53, residente na Rua Carlos Von Koseritz, nº 

564, apartamento nº 202, Porto Alegre/RS, CEP 90540-030; 

REINALDO BERTIN, brasileiro, separado, 

filho de Maria Aparecida Zani Bertin, nascido em 07/09/1944, RG 

nº 4.406.782, CPF nº 269.958.678-15, empresário, residente na 
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Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, São Paulo/SP, 

CEP 01451-001; 

NATALINO BERTIN, brasileiro, filho de Maria 

Aparecida Zani Bertin, nascido em 23/08/1948 RG nº 4.406.781-

1, CPF nº 250.015.238-34, residente na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº 2.012, 8º andar, São Paulo/SP, CEP 01451-000; 

SILMAR ROBERTO BERTIN, brasileiro, 

casado, filho de Maria Aparecida Zani Bertin, nascido em 

21/02/1961, RG nº 7.774.321, CPF nº 015.751.668-79, 

administrador, residente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 

2.012, 8º andar, São Paulo/SP, CEP 01451-001;   

 

EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A. “EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ sob o nº 09.191.336/0001-53, sede na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, nº 2012, 9º andar, conj. 93, sala 3, São Paulo/SP, 

representada pelo Administrador REINALDO BERTIN, brasileiro, 

empresário, separado, filho de Maria Aparecida Zani Bertin, 

nascido em 07/09/1944, RG nº4.406.782, CPF 269.958.678-15, 

residente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.012, 5º andar, São 

Paulo, CEP 01451-001;  

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ nº 10.405.940/0001-14, sede na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 201, sala 05, Pinheiros, São Paulo/SP, 

representada por REINALDO BERTIN  e SILMAR ROBERTO 
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BERTIN, brasileiro, casado, administrador, filho de Maria 

Aparecida Zani Bertin, nascido em 21/02/1961, RG nº 7.774.321, 

CPF nº 015.751.688-79, residente na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº2012, 8º andar, São Paulo/SP CEP 01451-919; 

CONTERN – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

56.443.583/0001-80, sede na rua das Olimpíadas, nº66, 6º andar, 

cj 61, CEP 04551-000, Vila Olímpia, São Paulo, representada por 

REINALDO BERTIN; 

 

A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO1, 

pessoa jurídica de direito público interno, representada por seu 

Procurador Geral, com sede na rua Pamplona 227, Jardim 

Paulistano, desta cidade - CEP 01405-902; pelos motivos de fato e 

de direito que passa a expor, para ao final requerer o seguinte: 

 

 

1 – OS FATOS  

Trata-se de ação que busca o reconhecimento 

da prática de ato de improbidade administrativa por parte dos 

requeridos em decorrência de proposta inexequível em licitação, 

conforme os fatos narrados a seguir. 

 

1.1. Breve histórico do procedimento 

licitatório 

 

                                                           
1 A Fazenda do Estado de São Paulo figura no polo passivo da ação em razão de litisconsórcio passivo necessário, 

por estar sendo pleiteada a nulidade da contratação, da qual estado é parte.  Obviamente, a este litisconsorte não 
serão aplicadas as sanções pela prática de improbidade administrativa. 
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Segundo se apurou no incluso Inquérito Civil 

nº 14.0695.0000972/2013-3 (doc. 1) que tramitou nesta 

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social para apurar 

atraso das obras do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas, o 

Consórcio SPMar venceu a concorrência promovida pela Agência 

de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP, autarquia de 

regime especial vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes, 

senão vejamos: 

Em 2010 foi publicado o edital nº 001/2010 

pela ARTESP para licitação na modalidade concorrência 

internacional do tipo menor valor de Tarifa Básica de Pedágio, com 

a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para se 

encarregar da exploração, mediante concessão onerosa, do Trecho 

Sul do Rodoanel Mario Covas e da construção e posterior 

exploração do Trecho Leste do aludido rodoanel. 

No edital havia previsão de data de entrega 

do Trecho Leste em até três anos da data da assinatura do 

contrato e os valores máximos de tarifa a serem cobrados pela 

concessionária, a saber, R$ 6,00 (seis reais) para o Trecho Sul 

e R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para o Trecho 

Leste. Além disso, o instrumento convocatório foi instruído com o 

Regulamento da Concessão previsto no Decreto nº 56.010/2010, o 

relatório com a situação atual dos locais do Rodoanel com parecer 

técnico ambiental da CETESB, os indicadores para qualificação 

das empresas/consórcios, a supramencionada estrutura tarifária, 

na qual foi fixada como valor de teto da tarifa-base para cada 

veículo de rodagem simples e de dois eixos, os serviços 

correspondentes a funções operacionais, de conservação e de 
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ampliação, o estudo de viabilidade financeira da operação privada 

dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel, as diretrizes para 

apresentação de metodologia de execução e do plano econômico-

financeiro, as penalidades, entre outros.  

Na data de 04 de novembro de 2010, sendo 

que nessa época, era governador ALBERTO GOLDMAM, foi 

realizada sessão pública de abertura da concorrência. Na ocasião, 

a Comissão de Licitação, composta por THEODORO DE 

ALMEIDA PUPO JUNIOR (representante da ARTESP e coordenador 

da comissão), SILVIA REGINA ALESSIO (representante da Casa 

Civil), ISAMU OTAKE (representante da Secretaria de Economia e 

Planejamento), TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA (representante da 

Secretaria da Fazenda), MILTON XAVIER (representante da 

Secretaria dos Transportes) e JOSÉ MAX REIS ALVES 

(Representante da DERSA), constatou terem sido entregues 

envelopes com propostas de: 1) CONSÓRCIO SPMAR (formado 

pelas empresas CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 

e CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.2); 2) Consórcio 

Serramar de Rodovias (formado pela Serveng – Cilvilsan S.A., SEM 

S.A e Encalso Construções LTDA.); e 3) Consórcio do Rodoanel Sul 

e Leste (formado pela Odebrecht Participações e Investimentos 

S.A., Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Invepar S.A e 

Construtora Queiroz Galvão S.A.).  

Após abertura dos envelopes, verificou-se que 

o CONSÓRCIO SPMAR S.A. apresentou proposta bem inferior ao 

teto previsto no edital, consistente no valor de R$ 2,19, para 

o Trecho Sul e de R$ 1,64 para o Trecho Leste, enquanto o 

                                                           
2 Pertencentes ao Grupo Bertin 
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Consórcio Serramar e o Consórcio Rodoanel Sul e Leste 

apresentaram propostas de R$ 5,28 e R$ 3,96 e de R$ 5,69 e R$ 

4,27, respectivamente. Além disso, na mesma oportunidade, a 

SPMar apresentou compromisso de efetuar o pagamento da 

outorga fixa em parcela única de R$ 389.308.091,01, anotando 

ainda a existência de uma outorga fixa de 3% da receita bruta, em 

até dois dias antes da assinatura do contrato, conforme previa o 

edital.  

A proposta do CONSÓRCIO SPMAR S.A. foi 

subscrita por REINALDO BERTIN, PEDRO RACHE DE ANDRADE 

e JOSÉ CARLOS M. BRITTO PEREIRA.  

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, então, 

submeteu toda a documentação apresentada pela melhor 

classificada ao GRUPO TÉCNICO da ARTESP3 para devida análise, 

que entendeu pelo pleno atendimento das exigências editalícias.  

Diante do supramencionado parecer técnico 

favorável, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO julgou aceita a Metodologia 

de Execução e Qualificação da licitante classificada em 1º lugar, 

conforme decisão CL nº 001/2010 de 03/12/2010, a qual foi 

mantida em 22/12/2010 após julgamento dos recursos 

administrativos interpostos pelas empresas vencidas.  

A homologação da referida decisão se deu em 

23 de dezembro de 2010 pelo CONSELHO DIRETOR DA ARTESP,  

observando que na época, o governador era ALBERTO GOLDMAN; 

formado por MARCO ANTONIO ASSALVE, MARCOS MARTINEZ e 

Wilson Recchi, já falecido, declarando o CONSÓRCIO SPMar 

                                                           
3 O grupo técnico da ARTESP era composto pelos requeridos JOSÉ LUIZ LAVORENTE, OCTÁVIO DE SOUZA 

CAMPOS, IRLANDINO MENEZES MARCONDES, LEONARDO AIRES TILTSCHER, PEDRO UMBERTO ROMANINI, 
MARCOS ABREU FONSECA, MANOEL MARCOS BOTELHO, EMÍLIO JOSÉ FEZZI, JOAQUIM ELEUTÉRIO 
NASCIMENTO FILHO, ELAINE MOSCA e ANDRÉ NOZAWA 
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vencedor da Concorrência Pública Internacional nº 001/2010 

com a proposta comercial melhor classificada, com o menor 

valor de tarifa básica para exploração, mediante concessão 

onerosa, dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, 

incluída a construção do Trecho Leste. A homologação foi 

publicada no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I 

em 25/12/2010. 

À época, o Secretário dos Transportes era 

MAURO GUILHERME JARDIM ARCE e Governador ALBERTO 

GOLDMAN. 

A adjudicação do objeto da licitação ao 

Consórcio SPMar, em 05 de janeiro de 2011, foi subscrito pelo 

então Diretor Geral da ARTESP, Carlos Eduardo Sampaio Doria, já 

falecido, publicado no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – 

Seção I em 06/012011. 

Na sequência (18/02/2011 e 03/03/2011), 

sendo na época governador GERALDO ALKMIN,  para obtenção dos 

recursos financeiros, a concessionária celebrou: 1) Proposta para 

Coordenação, Estruturação e Distribuição Pública com esforços 

restritos de colocação de Emissão de Notas Promissórias e/ou 

Debêntures Simples não conversíveis em Ações; e 2) Proposta de 

Assessoria Financeira para Implantação de Projeto de Investimento 

visando a Estruturação de Financiamentos necessários à 

consecução do Trecho Sul e Construção e posterior exploração do 

Trecho Leste, junto ao BNDES ou junto a outras fontes de 

financiamento, ambos junto ao Banco de Investimentos S.A. e o 

Banco Votorantim S.A.  
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A “CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.” foi criada 

com o propósito específico de executar o objeto da licitação vencida 

pelo CONSÓRCIO SPMAR. 

A outorga, no valor de R$ 389.308.091,10, em 

favor da DER/SP foi paga em 02 de março de 2011.   

O contrato de concessão nº 

001/ARTESP/2011 foi assinado em 10 de março de 2011 pela 

ARTESP, por meio de seu então Diretor Geral Carlos Eduardo 

Sampaio Doria (já falecido), pelos representantes da SPMar, José 

Carlos Medeiros de Brito Pereira (falecido) e PEDRO RACHE DE 

ANDRADE e pelos anuentes MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES 

e ALEXANDRE TUJISOKI, representantes da CIBE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e ANTÔNIO ELIAS FILHO e 

MARIO RACHE FREITAS, representante da CONTERN. 

Anote-se que nesse período exercia o governo 

do estado GERALDO ALKMIM. 

No dia seguinte da assinatura do contrato, 

emitiu-se o termo de entrega, no qual se transferiu o controle do 

sistema existente, constituído pelo atual conjunto de pistas de 

rolamento, suas respectivas faixas de domínio e edificações, 

instalações e equipamentos nela contidos. 

 

1.2. Investigações do Ministério Público 

O inquérito civil que tramitou na Promotoria 

de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital teve início em 

razão do atraso na obra do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas 

pela CONCESSIONÁRIA SPMAR. 
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As diligências promovidas ao longo do 

procedimento demonstraram que, além da inobservância do prazo 

para conclusão da obra relativa ao Trecho Leste do Rodoanel, a 

condução da concorrência pela Comissão de Licitação, 

auxiliada pelo Grupo Técnico da ARTESP e homologada pelo 

Conselho Diretor da ARTESP acabou por selecionar proposta 

manifestamente inexequível ofertada pelo CONSÓRCIO SPMAR, 

composta pela CIBE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS e 

CONTERN, que posteriormente criaram a CONCESSIONÁRIA 

SPMAR. 

Com efeito, em janeiro de 2014 – antes de se 

esgotar o prazo para a entrega da obra – a ARTESP prestou 

informações no bojo do inquérito civil no sentido de que a 

concessionária estava sujeita à pena de multa no valor de R$ 

332.645,55 por dia de atraso caso descumprisse o contrato. 

Posteriormente, a própria ARTESP confirmou o 

descumprimento contratual pela não conclusão da obra na 

data prevista e informou ter instaurado procedimento 

sancionatório. 

A CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A. prestou 

esclarecimentos, justificando o atraso na entrega da obra em razão 

da obrigação de obter as licenças ambientais e de arcar com o 

custo das desapropriações no local. Além disso, afirmou que 

durante a execução foi necessária a alteração e adequação dos 

projetos, impactando no cronograma de execução do Trecho Leste 

(51/67). Posteriormente, informou ter solicitado à ARTESP 

postergação da entrega, tendo em vista a não aprovação dos 

projetos pela concessionária NovaDutra e pela ANTT – Agência 



 

 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 

 Rua Riachuelo, 115, 7º andar – Centro | São Paulo/SP 

Nacional de Transportes Terrestres, haja vista haver interseção 

do Rodoanel Leste com a Rodovia Presidente Dutra. Além disso, 

relatou a ocorrência de problemas de financiamento da obra, fato 

que contribuiu para o atraso. 

Nesse sentido, PEDRO RACHE ANDRADE, 

Diretor Estatutário da SPMar à época, foi ouvido nesta Promotoria 

de Justiça e afirmou que, de fato, não houve cumprimento 

integral do cronograma inicial, tendo em visa que as 

desapropriações e a concessão de licença ambiental, que era 

de responsabilidade da contratada, gerou atraso. Assim, a obra 

não foi entregue na data prevista (março de 2014). Relatou que em 

julho de 2014, foi entregue 86% do trecho, restando a parte que 

envolvia a entrada na Via Dutra, supostamente entregue em 1º de 

outubro de 2015, ou seja, segundo PEDRO RACHE, a obra teria 

sido concluída mais de um ano após o prazo previsto. 

No entanto, a situação apurada é ainda mais 

grave do que a narrada pelo então diretor da concessionária, pois 

em recente informação prestada pela ARTESP (setembro de 2018), 

verificou-se que a obra ainda não está totalmente concluída, 

apesar de a Rodovia já se encontrar em operação. 

Ao longo das investigações promovidas nesta 

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, 

verificou-se a necessidade de se ampliar o objeto do 

procedimento, passando a investigar, além do referido 

descumprimento do cronograma pactuado (que compreendia a 

obtenção de licenças ambientais, a efetivação das desapropriações, 

a aprovação de projetos e a captação de recursos), a própria 

inexequibilidade da proposta realizada na licitação diante da 
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inviabilidade de cobrança de tarifas muito abaixo do teto previsto 

no edital. 

Conforme supramencionado, o CONSÓRCIO 

SPMAR apresentou proposta de pedágios de R$ 2,19 e R$1,64 para 

os Trechos Sul e Leste, respectivamente. Os valores representaram 

menos de 37% das tarifas-base previstas no edital (R$ 6,00 para o 

Trecho Sul e R$ 4,50 para o Trecho Leste). 

Diante disso, prosseguiu-se às oitivas para 

perfeita apuração dos atos praticados e quem seriam seus 

responsáveis: 

ALEXANDRE TUJISOKI explicou que foi 

contratado pela CIBE para captação de recursos, tendo em vista a 

vitória da SPMar na licitação e a necessidade de se construir o 

Trecho Leste do Rodoanel. Segundo ele, o Consórcio SPMar venceu 

a licitação, mas antes do pagamento da outorga e da assinatura do 

contrato em março 2011, foi criada a empresa SPMar (antiga 

Defis)4, tendo como acionistas as empresas que anteriormente 

integravam o consórcio: CIBE e CONTERN. Para o pagamento da 

outorga, cuja finalidade era o início da obra e os primeiros 

investimentos, foi necessária a utilização de recurso próprios 

e de empréstimos da seguinte forma: a AutoStrade do Brasil 

(subsidiária da empresa italiana Atlantia) passou a ser sócia da 

CIBE, que neste momento já era acionista da empresa SPMar, e a 

fusão delas passou a ter a denominação “AB Concessões”. Assim, 

de acordo com ALEXANDRE TUJISOKI, a AutoStrade efetuou 

empréstimo de capital à SPMar por meio da AB Concessões. Além 

disso, foi obtido empréstimo do BNDES. Dessa forma, completou-

                                                           
4 Ficha cadastral às fls. 294/313 do IC  
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se os recursos necessários para o início da construção do Rodoanel 

Trecho Leste. 

SILMAR BERTIN, sócio da CIBE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, também foi ouvido e afirmou 

que o preço da tarifa muito abaixo do teto fixado pela ARTESP 

baseou-se em estudos do tráfego, não havendo previsão de 

problemas futuros. 

REINALDO BERTIN, por sua vez, narrou ter 

participado ativamente do procedimento da licitação para 

apurar a viabilidade econômica e afirmou que a proposta de 

tarifa-base em valor 63% menor que o teto fixado pela ARTESP 

foi baseada nos cálculos elaborados pelos profissionais de 

empresa contratada. Após o procedimento licitatório, afirmou ter 

sido difícil angariar recursos e ter tido problemas com as 

licenças ambientais e desapropriações, as quais eram de 

responsabilidade do vencedor da concorrência.  

NATALINO BERTIN afirmou que à época da 

licitação a SPMAR possuía capacidade financeira para executar 

aproximadamente 20% do projeto e, por esse motivo, após 

sagrar-se vencedora, procurou captar recursos. Foi vendida 

participação societária da CIBE à Atlantia (sociedade empresária 

italiana), formando a “AB Concessões”. Outrossim, a empresa 

italiana emitiu debêntures e colocou o capital alcançado na SPMar, 

com a finalidade de executar a obra. Além disso, houve 

financiamento de aproximadamente 60% do custo financeiro da 

obra pelo BNDES, com garantia dos pedágios. Ao ser questionado 

o motivo pelo qual a empresa italiana não participou da licitação, 

Natalino Bertin respondeu que ainda não a conhecia. Quanto ao 
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valor proposto para o pedágio do Trecho Sul, admitiu que 

posteriormente o Grupo percebeu ter sido “um mal negócio”, 

pois a crise econômica fez diminuir o fluxo de veículos na via. 

MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES, 

contratado pelo Grupo Bertin para captação de concessões, 

participou da modelagem técnica para formação dos valores e 

custos do empreendimento do Trecho Leste do Rodoanel e afirmou 

que a base tarifária foi um arrojo comercial e que o grupo 

deveria realizar uma “engenharia financeira” para conseguir 

implantar o projeto. 

MARCO ABREU FONSECA, por sua vez, foi 

contratado pela SPMar em dezembro de 2012, encarregado da 

parte institucional, inclusive no que se refere ao contrato com a 

ARTESP. Afirmou que a execução do projeto teve uma série de 

problemas relacionados às falhas do projeto básico 

apresentado pelo Governo e, por esse motivo, houve alteração 

no projeto e no método, ensejando atraso na entrega. Tem 

conhecimento da existência de um compromisso de que, após a 

conclusão das obras, a SPMar passaria a integrar o grupo formado 

entre os Bertin e a Atlantia, mas disse não saber ao certo a razão 

pela qual o compromisso não se concretizou, havendo apenas 

especulações vinculando o não cumprimento à alteração do projeto 

original por parte do Governo do Estado. 

MARCO ANTONIO ASSALVE exercia função 

de Diretor de Operações da ARTESP à época dos fatos, mas não 

participou dos estudos para calcular o valor teto da tarifa. No 

entanto, pela simples leitura do procedimento de licitação, verifica-

se que ele, como integrante do Conselho Diretor, homologou a 
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decisão que habilitou a SPMar, declarando-a vencedora da 

licitação. 

JOSÉ LUIZ LAVORENTE, então Diretor de 

Investimentos da ARTESP, disse ter atuado no procedimento 

licitatório no âmbito formal, verificando a apresentação, ou não dos 

documentos exigidos no edital pelas participantes. Disse que não 

era de sua atribuição analisar a viabilidade do cumprimento da 

base tarifária proposta pela SPMar. No entanto, verifica-se que 

subscreveu o parecer elaborado pelo Grupo Técnico concluindo 

pelo atendimento das exigências editalícias, juntamente com 

OCTÁVIO DE SOUZA CAMPOS, IRLANDINO MENEZES 

MARCONTES, LEONARDO AIRES ILTSCHER, PEDRO UMBRTO 

ROMANINI, MARCOS ABREU FONSECA, MANOEL MARCOS 

BOTELHO, EMÍLIO JOSÉ FEZZI, JOAQUIM ELEUTÉRIO 

NASCIMENTO FILHO, ELAINE MOSCA e ANDRÉ NOZAWA BRITO. 

A propósito, OCTAVIO DE SOUZA CAMPOS 

afirmou ser comissionado da DERSA e lotado na ARTESP, com 

função de analisar projetos de rodovias. Em oitiva, informou que 

entendeu que a documentação apresentada pela SPMar 

indicava adequação e capacidade técnica para a realização da 

obra. 

Assim, restou evidente que a proposta do 

CONSÓRCIO SPMAR muito abaixo do teto indicado pela ARTESP e 

das demais propostas durante a licitação era manifestamente 

inexequível e que os sócios e representantes do grupo5 tinham 

                                                           
5 Cumpre ressaltar que Rubia Bertin Diniz Junqueira e Rogério Câmara ocuparam cargos de Diretores da 
CONCESSIONÁRIA SPMAR durante pouco mais de um mês e após o encerramento do certame, não se verificando o 
envolvimento deles na prática das condutas irregulares aqui tratadas. 

 



 

 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 

 Rua Riachuelo, 115, 7º andar – Centro | São Paulo/SP 

plena ciência dessa circunstância. Estes se valeram de valores de 

pedágio mínimos para que se sagrassem vencedoras do certame. 

Assim, o que se verifica é que contrato não 

poderia ser - e nem vem sendo - executado a contento, de forma 

que o alto grau de autonomia do parceiro-privado que explora o 

serviço por conta e risco não significa que a pessoa jurídica de 

direito privado pode efetuar propostas em total dissonância com a 

realidade, colocando em risco a prestação do serviço público.  

 Nesse sentido, tampouco é aceito que o Poder 

Público aquiesça a qualquer proposta efetuada se valendo tão 

somente do critério da “menor tarifa”, sobretudo quando se revela 

a patente inexequibilidade dela em fase de licitação. 

No presente caso, é certo que os documentos 

exigidos pelo edital e apresentados pela SPMAR não eram aptos a 

demonstrar a viabilidade financeira das tarifas de pedágio e a 

possibilidade de consecução do objeto. 

Desde a apresentação dos documentos e 

propostas, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO e o GRUPO TÉCNICO da 

ARTESP teriam elementos suficientes para concluir que faltava 

solidez ao patrimônio das empresas que compunham o consórcio 

e que as tarifas ofertadas eram demasiadamente baixas e 

inexequíveis, ainda mais por se tratar de licitação com outorga, 

circunstâncias que, em regra, impacta financeiramente no projeto, 

acabando por resultar em tarifas mais altas. Tanto é verdade que 

atualmente a CONCESSIONÁRIA SPMAR encontra-se em 

recuperação judicial, juntamente com a CONTERN CONTRUÇÕES 

E COMÉRCIO LTDA. e a CIBE INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S.A. (autos nº 1080871-98.2017.8.26.0100, que 
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tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 

Central Cível). 

Sobre a recuperação judicial, observa-se que 

no pedido elaborado pelo grupo houve ponderações justamente no 

sentido de que o faturamento e fluxo financeiro da SPMAR sofreu 

impacto em decorrência da crise econômica.  

Assim, ao declarar como vencedora a SPMAR, 

a COMISSÃO DE LICITAÇÕES aceitou um plano tarifário e de 

captação de recursos absolutamente ousados e inexequíveis, 

levando à exploração arriscada do Sistema Rodoanel e em 

descompasso com a realidade, impossível de que haja obediência 

às cláusulas para implementação de boa gestão para fiscalização, 

apoio e conservação do Sistema Rodoviário. 

Conforme informou a ARTESP a esta 

Promotoria de Justiça, o custo total da obra foi de R$ 

2.675.347,41. 

Cumpre também anotar que durante as 

investigações no Ministério Público, constatou-se pagamentos 

efetuados pela SPMAR para a empresa LEGEND no valor de 

R$6.000.000,00 (seis milhões de reais). 

É certo que esses pagamentos foram 

realizados entre fevereiro e março de 2011, exatamente o mesmo 

período em que foi adjudicado o objeto da licitação. 

Também é certo que após compartilhamento 

com a 13ª Federal Criminal de Curitiba, constatou-se que os 

pagamentos foram realizados para a empresa Legend, que era de 

fachada, questão provada nos autos do processo criminal que 



 

 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 

 Rua Riachuelo, 115, 7º andar – Centro | São Paulo/SP 

tramitou pela justiça federal, sendo que serviram de base para a 

condenação de ADIR ASSAD, proprietário da empresa Legend. 

Existe noticia colhida durante a investigação 

do Ministério Público que ADIR ASSAD fez delação premiada 

inclusive sobre os pagamentos efetuados pela SPMAR. 

No entanto, o Ministério Público Federal de 

Curitiba recusa-se a fornecer os termos da delação premiada. 

 

2 - OS ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

2.1. Os atos de improbidade administrativa 

que causaram enriquecimento ilícito 

Dispõe o artigo 37, §4º, da Constituição 

Federal que os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  

De acordo com a Lei nº 8.429/92, estão 

sujeitos às sanções nela previstas os atos de improbidade 

praticados por quaisquer agentes públicos (artigo 2º), de qualquer 

nível ou hierarquia, os quais tem a obrigação de velar pela estrita 

observância dos princípios da Administração Pública nos assuntos 

que lhe são afetos (artigo 4º).  

Ainda em conformidade com a Lei, as 

disposições são aplicáveis a quem, mesmo não sendo agente 

público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade 

ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (artigo 

3º). 
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O artigo 37, caput, da Constituição Federal 

prevê que a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

A Constituição do Estado de São Paulo, além 

de eleger como princípios da Administração Pública aqueles 

estabelecidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, 

expressamente inseriu outros princípios implícitos na Carta 

Magna, tais como o da razoabilidade, da finalidade, da motivação 

e do interesse público (artigo 111). 

Nesse sentido, é inconteste que a 

Administração Pública deve selecionar a proposta mais vantajosa 

no processo de licitação, no entanto, não pode furtar-se de avaliar 

aspectos econômicos e financeiros para garantir a execução da 

concessão, nos termos e condições previamente determinados no 

edital. Em suma, o Estado deve garantir a prestação satisfatória, 

não bastando a seleção de proposta inferior à tarifa base, mas 

manifestamente inexequível. 

Sobre a exequibilidade das propostas, o artigo 

48 da Lei nº 8.666/93 prevê que: 

 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências 

do ato convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao 

limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim 
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considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrada sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os 

de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato, condições 

estas necessariamente especificadas no 

ato convocatório da licitação.  

§1º Para os efeitos do disposto no inciso II 

deste artigo consideram-se manifestamente 

inexequíveis, no caso de licitações de menor 

preço para obras e serviços de engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

a) média aritmética dos valores das 

propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela 

administração, ou  

b) valor orçado pela administração. 

§2º Dos licitantes classificados na forma do 

parágrafo anterior cujo valor global da 

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) 

do menor valor a que se referem as alíneas "a" 

e "b", será exigida, para a assinatura do 

contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre as modalidades previstas no §1º do art. 
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56, igual a diferença entre o valor resultante do 

parágrafo anterior e o valor da correspondente 

proposta. 

§3º Quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar 

aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas 

referidas neste artigo, facultada, no caso de 

convite, a redução deste prazo para três dias 

úteis. (Destaquei) 

 

Não há dúvidas de que a concorrência objeto 

desta demanda envolvia prestação de serviços e obras de 

engenharia, já que, conforme o item 2.1 do edital, a exploração do 

Rodoanel compreendia a execução, gestão e fiscalização dos 

serviços delegados, ou seja, os serviços de operação, conservação e 

ampliação da via. Além disso, envolvia a execução e construção de 

um Trecho Leste do Rodoanel. 

Ou seja, o critério adotado pelo supracitado 

artigo 48, §1º que se refere a licitações de menor preço para obras 

e serviços de engenharia se aplica à proposta feita pela SPMar. 

Nesse sentido verifica-se que o valor ofertado 

para as tarifas pela concessionária vencedora (TS - R$ 2,19 e TL - 

R$ 1,64) era, não só significativamente inferior a 70% do valor 

orçado pela administração como tarifa-base (TS - R$ 6,00 e TL - R$ 

4,50), como também da média aritmética dos valores das propostas 
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superiores a 50% do valor orçado pela administração (Serramar 

apresentou propostas de R$ 5,28 e R$ 3,96 e a Rodoanel Sul e 

Leste de R$ 5,69 e R$ 4,27 para os Trechos Sul e Leste, 

respectivamente). 

A proposta apresentada pelo CONSÓCIO 

SPMAR colocou em risco a própria consecução do objeto da 

concorrência, qual seja, a concessão da exploração do Rodoanel, 

compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços 

delegados, o apoio na execução dos serviços não delegados e o 

controle dos serviços complementares. Ressalte-se que a política 

tarifária deve ser compatível com os serviços de conservação e 

gestão da coisa pública. 

 Assim, a ARTESP deveria ter desclassificado 

o Consórcio SPMar quando da análise das propostas. Não o 

fazendo e qualificando a proposta como exequível, os agentes da 

autarquia agiram descumprindo o dispositivo legal. 

O amealhado no procedimento investigatório 

não deixa dúvidas quanto à condução irregular do certame 

licitatório, que favoreceu o Consórcio cuja proposta discrepava 

completamente das demais participantes do certame e do próprio 

valor orçado pela Administração Pública. Essa conduta levou a 

ARTESP a contratar proposta manifestamente inexequível. 

Ademais, a dificuldade de captar recursos e iniciar a execução do 

objeto demonstra a insuficiência da proposta originária. 

Assim agindo, os demandados praticaram as 

condutas descritas no artigo 9º, caput, da Lei nº 8.429/1992, 

justamente por terem apresentado proposta inexequível 

(particulares), a qual foi indevidamente homologada (agentes 
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públicos), culminando por não dar à licitação a competitividade 

devida ao processo licitatório: 

 

“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 

(...)” 

 

Os particulares respondem por força do artigo 

3º do mesmo diploma legal: 

 

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, 

no que couber, àquele que, mesmo não sendo 

agente público, induza ou concorra para a 

prática do ato de improbidade ou dele se 

beneficie sob qualquer forma direta ou 

indireta. 

 

Como já suficientemente demonstrado, os 

demandados agentes públicos permitiram a contratação por 

proposta manifestamente inexequível, sendo evidente o dolo ao 

ignorarem a gritante disparidade, tanto das propostas de outras 

empresas, quanto da tarifa-base fixada pela própria Administração 

Pública, além de deixarem de observar o artigo 48 da Lei 8.666/93.  
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Assim agindo, frustraram dolosamente a 

licitude do procedimento licitatório, beneficiando a SPMAR ao 

habilitá-la com proposta inexequível, a qual vem explorando desde 

2011 o Sistema Rodoviário. 

Ressalte-se que o valor da contratação 

prevista no instrumento de contrato (cláusula 1.1, XXVII) refere-se 

a uma estimativa de receita uma justa remuneração pela operação 

do sistema. Nesse sentido, estimou-se em R$ 21.620.643.190,52 a 

concessão, pelo período de 35 anos. 

Assim, a partir desse valor, calcula-se que a 

concessionária, ora demandada, auferiu aproximadamente R$ 

5.456.639.519,51 desde o termo da entrega e a consequente 

transferência do controle do sistema.  

 

2.2 – Os atos de improbidade 

administrativa que causam prejuízo ao erário 

Não bastasse, as condutas fartamente 

descritas acima se amoldam no artigo 10, caput e inciso VIII, da Lei 

nº 8.429/1992, pois de fato não houve competitividade devida ao 

processo licitatório, já que ao não desclassificar a proposta da 

SPMAR, a Administração Pública acabou por não escolher a 

proposta mais vantajosa. 

Nesse sentido: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

que enseje perda patrimonial, desvio, 
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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” 

 

2.3 – O atentado contra os princípios da 

administração pública 

 

Ao estruturar a Lei 8.429/1992, buscou o 

legislador abranger toda uma gama de condutas capazes de 

guardar plena identificação com o conceito de improbidade 

administrativa, extraído do texto constitucional. 

Deve-se partir do princípio que qualquer das 

condutas descritas no extenso rol de seu artigo 10 tem como 

pressuposto a ofensa a princípios constitucionais da 

administração pública.  Ocorre que é possível a existência de ato 

de improbidade administrativa que não apresente o resultado do 

enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário, mas em se tratando 

de ato de improbidade, sempre trará impregnado em seu seio o 

flagrante desrespeito aos deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade e lealdade às instituições, e, via de consequência, a 

violação de princípios expressos ou implícitos no artigo 37 da 

Constituição Federal. 
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No caso em questão, se por ventura não fosse 

possível provar a prática do ato de improbidade que importou 

enriquecimento ilícito, estariam as condutas dos demandados, de 

qualquer forma, submetidas às sanções da improbidade pela 

violação dos princípios da legalidade, moralidade administrativa, 

eficiência e do dever de lealdade às instituições, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.429/1992: 

 

“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, (...)” 

 

Nesse passo, importante a lição de ARNALDO 

RIZZARDO:  

“A improbidade aqui, não advém de atos que 

beneficiam o agente, que enriqueçam a ele ou 

a terceiros ilicitamente, ou que tragam 

prejuízos diretos ao erário, mas que podem 

lesá-lo pela omissão ou ineficiência na 

prestação das atividades e de dever de ofício, 

pelo exercício da função de modo a 

desmerecer o serviço público, e que ferem 

certos princípios da Administração Pública, o 

que se verifica com a violação de vários 

deveres. Trata-se de atos atentatórios à 
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sanidade e moralidade administrativa porque 

revelam o desvio ético da conduta do servidor 

do agente e dos terceiros favorecidos, a falta 

de habilidade moral, o abalo da credibilidade 

e a degeneração da seriedade 

administrativa.”. 

 

3 – A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO  

 

Restando demonstrado que a contratação 

resultante da licitação supra indicada se deu ao arrepio da lei, o 

contrato firmado entre a ARTESP e a CONCESSIONÁRIA SPMAR é 

nulo de pleno direito por força do disposto nos artigos 49 e 59, 

ambos da Lei nº 8.666/1993: 

 

Art. 49 (...) 

§ 2º. A nulidade do procedimento licitatório 

induz à do contrato, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

 

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato 

administrativo opera retroativamente 

impedindo os efeitos jurídicos que ele, 

ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a 

Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até 
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a data em que ela for declarada e por outros 

prejuízos regularmente comprovados, contanto 

que não lhe seja imputável, promovendo-se a 

responsabilidade de quem lhe deu causa. 

 

E da nulidade da contratação decorre a 

obrigação de desconstituição de seus efeitos, inclusive e 

principalmente a restituição dos valores pagos de forma solidária 

(art. 942, CC). 

Como já analisado, manifesta a má-fé do 

CONSÓRCIO SPMAR à época da licitação, de seus sócios e 

representantes que, participando do certame, ofertaram proposta 

evidentemente inexequível, sabendo dessa circunstância. 

Com a não desclassificação de proposta 

manifestamente inviável, a concorrência e a seleção da melhor 

proposta pela Administração Pública, de fato, não existiu.   

As observações de Lúcia Valle Figueiredo e 

Sérgio Ferraz acerca dos efeitos da indevida dispensa da licitação 

podem ser aplicadas de forma análoga ao caso em questão: 

 

Se o ordenamento jurídico obriga o 

procedimento licitatório, para o 

cumprimento da isonomia e da 

moralidade da Administração, o esquivar-

se a esse procedimento constitui 

inequívoca lesão à coletividade. Será esta 

ressarcida pela devolução do dispêndio à 

revelia do procedimento legal. Aquele que 
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praticou os atos terá agido por sua conta, risco 

e perigos. Ainda que pronta a obra, entregue o 

fornecimento ou prestado o serviço, se 

impassível de convalidação o ato praticado, 

impõe-se a devolução. Não estaremos diante 

do chamado enriquecimento sem causa. Isso 

porque o prestador do serviço, o fornecedor ou 

executor da obra serão indenizados, na 

medida em que tiverem agido de boa-fé. 

Entretanto a autoridade superior que 

determinou a execução sem as cautelas legais, 

provada sua culpa (o erro inescusável ou o 

desconhecimento da lei) deverá, caso se negue 

a pagar espontaneamente, em ação regressiva 

indenizar o erário por sua conduta ilícita.6 

(Destaquei) 

 

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de 

Justiça de São Paulo reconhecendo que a ilegalidade de contratos 

administrativos acarreta não apenas a nulidade dos instrumentos, 

mas a responsabilização dos agentes públicos e terceiros 

envolvidos pela devolução de todo o valor gasto indevidamente 

(Apelação 12.126, Rel. Des. EMMANOEL FRANÇA, j. 24/04/2003). 

Por conseguinte, os valores recebidos 

indevidamente pela Concessionária SPMAR devem ser perdidos. 

É essa também a opinião de Marçal Justen 

Filho: 

                                                           
6 Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 93. 
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(...) o particular que tiver atuado 

maliciosamente não pode ser beneficiado pela 

teoria da vedação ao enriquecimento sem 

causa, que se funda em juízo ético-moral. 

Aquele que atuou de modo reprovável 

eticamente não pode invocar benefícios 

fundados na equidade.  

(...) 

Ou seja, se a Administração e o particular 

estiverem conluiados para fraudar a regra 

legal, não é possível dar à situação concreta o 

tratamento reservado precisamente para uma 

contratação válida. Ou, por outra via, não se 

poderia invocar a tese da responsabilidade 

civil do Estado aquele sujeito que tivesse 

atuado de modo reprovável para fraudar a lei 

e produzir situação concreta qualificável como 

ilícita. 

(...) 

Nesse sentido é que se afirma que a boa-fé do 

terceiro se caracteriza quando não concorreu, 

por sua conduta, para a concretização do vício 

ou quando não tinha conhecimento (nem tinha 

condições de conhecer) sua existência. O 

particular tem o dever de manifestar-se acerca 

da prática de irregularidade. Verificando o 

defeito, ainda que para ele não tenha 

concorrido, o particular deve manifestar-se. Se 
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não o fizer, atuará culposamente. Não poderá 

invocar boa-fé para o fim de obter indenização 

ampla.”7  

É o entendimento do STJ: 

Não há que se falar em restituição à empresa 

contratada dos valores já despendidos pela 

mesma na execução do contrato, quando esta 

age com má-fé. (REsp nº 440.178/SP, 1ª T., 

rel. Min. Francisco Falcão, j. em 08.06.2004, 

DJ de 16.08.2004). 

 

4 – A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

EMPRESA DEMANDADA 

Sem prejuízo das sanções aplicáveis em razão 

do ato de improbidade administrativa, pelo qual respondem os 

agentes públicos e os proprietários e representantes das empresas, 

as pessoas jurídicas CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A., CIBE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A e CONTERN – 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.  também respondem por 

incidência na chamada Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) que 

em seu artigo 5o, inciso IV, alínea “d” dispõe: 

 

Art. 5º. Constituem atos lesivos à 

administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos 

aqueles praticados pelas pessoas jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que 

                                                           
7 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2010 – 14ª ed., p. 748/749. 
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atentem contra o patrimônio público nacional 

ou estrangeiro, contra princípios da 

administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil, assim definidos: 

(...) 

IV - no tocante a licitações e contratos:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório 

público; 

(...) 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela 

decorrente; 

 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, 

(arts. 1o e 2o da supramencionada lei), e estando provada a 

participação das pessoas jurídicas demandadas na licitação que 

venceu por meio de oferecimento de proposta inexequível, que 

inclusive retirou o caráter competitivo do certame, é o que basta 

para caracterizar sua responsabilidade. 

 

5 - A INDISPONIBILIDADE DE BENS E A 

DESNECESSIDADE DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO 

No que diz respeito às medidas cautelares 

patrimoniais para assegurar o ressarcimento do dano ao erário em 

casos de improbidade administrativa e para assegurar o 
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pagamento da multa civil, há praticamente consenso na doutrina 

e jurisprudência no sentido de que o periculum in mora decorre de 

presunção legal (art. 7º da Lei 8.429/1992)8. 

Note-se que o texto legal não alude à 

existência de risco de o agente ímprobo “desfazer-se” de seu 

patrimônio para evitar o ressarcimento ao erário ou pagar a multa.  

O legislador limitou-se a indicar como condição para a 

indisponibilidade de bens a existência de lesão ao patrimônio 

público.  De fato, não seria de se esperar que o agente ímprobo, 

que lança mão do dinheiro público em atitudes ilícitas, esperasse 

passivamente o comprometimento de seu patrimônio particular 

para ressarcir o dano que causou. 

O STJ já firmou entendimento na Tese nº 12 

do informativo “Jurisprudência em Teses – Improbidade 

Administrativa I – Edição nº 38”9: 

 

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 a 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.  

                                                           
8 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Jurisdicional Cautelar e Atos de Improbidade Administrativa – in 

Improbidade Administrativa – Questões Polêmicas e Atuais. São Paulo: Malheiros, 2001. 
9 Disponível em 
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprudência%20em%20teses%203
8%20-%20Improb%20Administrativa%20I.pdf 
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E ainda: 

 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS 

BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ART. 7º 

DA LEI 8.429/1992. FUMUS BONI IURIS 

DEMONSTRADO. 

1. No caso presente, o juízo singular e o 

Tribunal a quo concluíram pela inexistência de 

elementos que justificassem a 

indisponibilidade de bens dos recorridos, na 

forma do art. 7º da Lei n.º 8.429/92, ao 

fundamento de ser necessária a especificação 

dos bens necessários ao ressarcimento do 

dano ou eventualmente decorrentes de 

acréscimo patrimonial, por enriquecimento 

ilícito. 

2. No especial, alega-se a existência de 

fundados indícios de dano ao erário – fumaça 

do bom direito – o que, por si só, seria suficiente 

para motivar o ato de constrição patrimonial, à 

vista do periculum in mora presumido no art. 

7º da Lei nº 8.429/92. 

3. É desnecessária a prova do periculum in 

mora concreto, ou seja, de que os réus estariam 

dilapidando seu patrimônio, ou na iminência 

de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração 

de fumus boni iuris, consistente em fundados 
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indícios da prática de atos de improbidade. 

Precedentes. 

4. O acórdão impugnado manifestou-se, 

explicitamente, sobre a plausibilidade da 

responsabilidade imputada aos recorridos, 

constatando, assim, a presença da fumaça do 

bom direito. 

5. Recurso especial provido. 

(REsp 1201702 / MT, 2ª Turma, Relator 

Ministro CASTRO MEIRA, julgado em 

21/09/2010, publicado no DJ em 

04/10/2010) 

 

Fábio Medina Osório, discorrendo sobre o 

tema, afirmou: 

 

Primeiro, não se mostra crível aguardar que o 

agente público comece a dilapidar seu 

patrimônio para, só então, promover o 

ajuizamento de medida cautelar autônoma de 

sequestro dos bens. Tal exigência traduziria 

concreta perspectiva de impunidade e de 

esvaziamento do sentido rigoroso da 

legislação. O periculum in mora emerge, via de 

regra, dos próprios termos da inicial, da 

gravidade dos fatos, do montante, em tese, dos 

prejuízos causados ao erário. A 

indisponibilidade patrimonial é medida 
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obrigatória, pois traduz consequência jurídica 

do processamento da ação, forte no art. 37, 

parágrafo 4º, da Constituição Federal. Esperar 

a dilapidação patrimonial, quando se trata de 

improbidade administrativa, com todo respeito 

às posições contrárias, é equivalente a 

autorizar tal ato, na medida em que o 

ajuizamento de ação de sequestro assumiria 

dimensão de 'justiça tardia', o que poderia se 

equiparar a denegação de justiça. ... 

Prepondera, aqui, a análise do requisito da 

fumaça do bom direito. Se a pretensão do autor 

da actio se mostra plausível, calcada em 

elementos sólidos, com perspectiva concreta de 

procedência e imposição das sanções do 

art.37, parágrafo 4º, da Carta Constitucional, 

a consequência jurídica adequada, desde logo, 

é a indisponibilidade patrimonial e posterior 

sequestro dos bens.10 

 

No caso concreto, o valor da contratação foi de 

R$ 21.620.643.190,52 pelo período de 35 anos de concessão. 

Aplicando-se esse valor estimado no contrato pela própria ARTESP, 

constata-se que durante os 7 anos e 10 meses em que explorou a 

concessão, o grupo empresário se beneficiou com R$ 

5.456.639.519,51. 

                                                           
10 Improbidade Administrativa (Síntese, 2ª ed., p. 240). 
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As penalidades do artigo 12 da Lei 8.429/92 

só terão chance de se efetivar se acautelada a garantia com a 

indisponibilidade dos bens dos demandados. 

Nesse sentido, é importante consignar que a 

indisponibilidade deve alcançar os valores da multa civil cominada 

no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, conforme 

pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 

traduzida pela Tese nº 13 do informativo do STJ “Jurisprudência 

em Teses – Improbidade Administrativa: 

 

Na ação de improbidade, a decretação de 

indisponibilidade de bens pode recair sobre 

aqueles adquiridos anteriormente ao suposto 

ato, além de levar em consideração, o valor de 

possível multa civil como sanção autônoma.  

E ainda: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NATUREZA CÍVEL DA 

AÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – PRAZO EM 

DOBRO PARA RECORRER – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO 

FEITO - INDISPONIBILIDADE DOS BENS 

LIMITADA AO RESSARCIMENTO INTEGRAL 

DO DANO AO ERÁRIO. 

1. O entendimento jurisprudencial 

sedimentado no STF e no STJ, na época em que 

protocolizado o agravo de instrumento, era no 

sentido que a intimação pessoal do Ministério 
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Público se dava com o "ciente" lançado nos 

autos, quando efetivamente entregues ao 

órgão ministerial, e não da data da entrada 

dos autos na secretaria. 

2. Em razão da natureza cível da ação, o 

Parquet tem prazo em dobro para recorrer na 

ação civil pública por improbidade 

administrativa (art. 188 do CPC). 

3. Nos casos de improbidade administrativa, a 

responsabilidade é solidária até a instrução 

final do feito, momento em que se delimitará a 

quota de responsabilidade de cada agente 

para a dosimetria da pena. 

4. É entendimento assente no âmbito desta 

Corte que, conforme o artigo 7º, parágrafo 

único, da Lei n. 8.429/92, a indisponibilidade 

dos bens deve ser limitada ao valor que 

assegure o integral ressarcimento ao erário e 

do valor de eventual multa civil. 

5. Cumpre à instância ordinária verificar a 

extensão da medida de indisponibilidade 

necessária para garantir o ressarcimento 

integral do dano, pois, avaliar se os bens 

constritos excederam, ou não, o valor do dano 

ao erário, implicaria a análise do material 

probatório dos autos, inviável em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7 

desta Corte. 
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Agravo regimental parcialmente provido, 

apenas para limitar a extensão da medida de 

indisponibilidade ao valor necessário para o 

integral ressarcimento do suposto dano ao 

erário e do valor de eventual multa civil.” (AgRg 

nos EDcl no Ag 587748 / PR, 2ª Turma, Relator 

Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 

15/10/2009, publicado no DJ em 

23/10/2009) 

 

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 7º da LEI 

8.429/1992. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

1. A indisponibilidade de bens – em Ação de 

Improbidade Administrativa ou em Cautelar 

preparatória – serve para garantir todas as 

consequências financeiras (inclusive multa 

civil) da conduta do agente, 

independentemente de o patrimônio ter sido 

adquirido antes da prática do ato investigado. 

Precedentes do STJ.  

2. Recurso Especial não provido.” (REsp 

637413 / RS, 2ª Turma, Relator Ministro 

HERMAN BENJAMIN, julgado em 

07/05/2009, publicado no DJ em 

21/08/2009) 
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Assim sendo, pleiteia-se seja decretada a 

indisponibilidade dos bens dos demandados até o limite de R$ 

5.456.639.519,5111. 

Para tornar efetiva a indisponibilidade dos 

bens dos demandados, fica requerida a concessão de liminar 

inaudita altera parte com as seguintes providências: 

a) Expedição de ofício à Central de 

Indisponibilidade de Bens, na forma estabelecida pelo Provimento 

nº 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. 

Eventual excesso poderá ser objeto de 

imediato desbloqueio para que a garantia fique restrita ao valor do 

dano e multa civil, devidamente corrigido. 

 

6 - O PEDIDO 

Em sede liminar, fica requerida a decretação 

da indisponibilidade dos bens dos demandados, nos termos do 

supra pleiteado. 

Requer-se ainda o compartilhamento da 

delação premiada de ADIR ASSAD que tramitaram pela 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, especialmente nos processos nº 5011709-

                                                           
11 Equivalente ao valor do dano atualizado, sem juros, e multa civil calculada em três vezes esse valor. 
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22.2015.4.04.7000 e 5011708-307.2015.4.04.7000, bem como 

outros movidos contra a mesma pessoa e que se encontram a 

delação premiada. 

Em face de todo o exposto, requer-se num 

primeiro momento, a notificação dos demandados para os fins do 

artigo 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992. Superada a fase da defesa 

preliminar, observado o rito ordinário, requer-se a citação dos 

demandados para responderem aos termos da presente ação, e, 

querendo, oferecerem resposta no prazo legal, sob pena dos efeitos 

da revelia, prosseguindo-se até final decisão, quando será julgado 

procedente o pedido para a condenação dos demandados nos 

seguintes termos: 

 

1. Sejam os demandados condenados 

solidariamente ao pagamento do valor do acréscimo patrimonial, 

devidamente atualizado e acrescido de juros legais. 

 

2. Seja declarada nula a contratação realizada 

a partir da concorrência internacional ARTESP nº 001/2010. 

 

6.1 – Os pedidos relativos à Lei nº 

8.429/1992 aos agentes públicos e aos sócios e representantes 

das pessoas jurídicas de direito privado 

  

1. Sejam os demandados, nos termos do 

artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/1992 condenados à perda da 

função pública (se aplicável), suspensão dos direitos políticos de 8 

a 10 anos, pagamento de multa civil de até três  vezes o valor do 
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acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos, sanções que deverão 

ser dosadas e escolhidas de acordo com os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade adequados à conduta de cada 

um. 

2. Subsidiariamente, caso não reconhecida a 

incidência da conduta do artigo 9º, a aplicação das sanções 

previstas no artigo 12, inciso II, do mesmo diploma legal: 

condenados à perda da função pública (se aplicável), suspensão 

dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de 

até duas  vezes o valor do dano e proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos, 

sanções que deverão ser dosadas e escolhidas de acordo com os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade adequados à 

conduta de cada um; 

3. Subsidiariamente, requeiro a perda da 

função pública (se aplicável), suspensão dos direitos políticos de 

três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor 

da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 

anos sanções que deverão ser dosadas e escolhidas de acordo com 
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os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequados à 

conduta de cada um. 

 

6.2 – Os pedidos relativos à Lei nº 

12.846/2013 em relação às pessoas jurídicas de direito 

privado 

Comprovada a responsabilidade objetiva de 

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A., CIBE INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S.A. e CONTERN – CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA., o pedido deverá ser julgado procedente para a 

condenação nos seguintes termos: 

Por força do artigo 6º c.c. o artigo 20 requer-

se sejam as sociedades empresárias demandadas condenadas: 

 

1. Ao pagamento de multa, no valor de 0,1% 

(um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 

bruto do último exercício anterior ao do ajuizamento desta ação, 

excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem 

auferida e caso não seja possível utilizar o critério do valor do 

faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa deverá ser de R$ 

6.000,00 a R$ 60.000.000,00 (art. 6º, §4º);  

2. À publicação extraordinária da decisão 

condenatória. 

Por força do artigo 19, requer-se seja a 

empresa demandada condenada: 

1. Ao perdimento dos bens, direitos ou valores 

que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente 
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obtidos do ato, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-

fé; 

2. À dissolução compulsória da pessoa 

jurídica ou, subsidiariamente, à suspensão ou interdição parcial 

de suas atividades; 

3. À proibição de receber incentivos, 

subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou 

entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou 

controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e 

máximo de 5 (cinco) anos. 

 

Requer-se finalmente a condenação dos 

demandados ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais. 

Seja autorizada a protocolização física das 

cópias das mídias contendo arquivos, nos termos do artigo 1.259 

das Normas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(Provimento nº 50/1989 e 30/2013), caso necessário. 

Protesta-se provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito admitidos, incluindo-se a juntada de 

documentos, depoimento pessoal dos demandados, que deverão 

ser intimados para esse fim, oitiva das testemunhas, e provas 

periciais, ficando desde já arroladas as testemunhas ouvidas no 

inquérito civil. 

Sem prejuízo, requeiro comunique-se a 1ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível 

acerca da propositura da presente ação contra as sociedades 

empresárias em recuperação judicial.  
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Dá-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de 

R$ 21.620.643.190,52 (valor do acréscimo patrimonial mais três 

vezes referente à multa civil). 

Termos em que pede deferimento. 

São Paulo, 28 de junho de 2019. 

 

 

MARCELO CAMARGO MILANI 

8º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital 

 


