
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social 

Peça de Informação n° 66.0695.0000849/2018-1 

Representante: Instaurado de ofício 

Representados: ARTESP, Geraldo Alckmin, Othon César Ribeiro e Juliana 

Fachada Cesar Ribeiro, CCR — Via Oeste Concessionária. 

Objeto: Apuração de eventual irregularidade em decretos editados em 2013 e 

2014 por Geraldo Alckmin, então Governador do Estado de São Paulo, que 

dispõe sobre desapropriações de terrenos pertencentes a seu sobrinho, Othon 

César Ribeiro e sua esposa Juliana Fachada Cesar Ribeiro, visando o 

prolongamento do contorno de São Roque 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

Trata-se de peça de informação consistente em 

matéria jornalística veiculada na Folha de S. Paulo em 16 de setembro de 

2018, na qual há notícia de eventual irregularidade em decretos editados por 

Geraldo Alckmin, então Governador do Estado de São Paulo, que dispôs sobre 

desapropriações de terrenos pertencentes a seu sobrinho, Othon César Ribeiro 

e sua esposa, Juliana Fachada Cesar Ribeiro, visando o prolongamento do 

contorno de São Roque (fls. 03/12). 

De acordo com a reportagem, Geraldo Alckmin, 

enquanto Governador do Estado de São Paulo, editou dois decretos de 

desapropriações nos anos de 2013 e 2014 com o intuito de prolongar o 

contorno de São Roque, no km 58 da Rodovia Raposo Tavares, cuja 

administração pertence à concessionária CCR Via0este. O custo declarado da 

obra teria sido de R$ 84,6 milhões. 
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Dentre as áreas desapropriadas, os decretos teriam 

atingido propriedades de Othon Cesar Ribeiro', sobrinho de Geraldo Alckmin, e 

de Juliana Fachada Cesar Ribeiro, então esposa daquele. 

Ainda, segundo a matéria jornalística, as 

desapropriações teriam rendido a Othon e a Juliana ao menos R$ 3,8 milhões: 

R$ 2,2 milhões referente à desapropriação de 28,4 mil m2  de terras (valor já 

fixado em sentença proferida em março de 2018, com atualização por correção 

e juros compensatórios resultando num total de R$ 3 milhões) e R$ 819 mil 

relativos à desapropriação de 15,7 mil m2  de área, já depositados pela CCR 

Via0este, mas sem decisão definitiva. O valor fixado em sentença (R$ 2,2 

milhões) seria expressivamente superior ao que foi discutido no início do 

processo e ao que a própria matrícula do imóvel registrou em 2012, sendo 

certo que não teria havido valorização da região nos últimos 6 anos, segundo 

corretores imobiliários ouvidos pela Folha de S. Paulo. 

Além disso, alegou-se que só parte das terras 

desapropriadas coincidiriam com a via construída e que a obra não teria 

melhorado o trânsito ou a qualidade de vida dos moradores da região, 

indicando que os decretos teriam a finalidade exclusiva de suposto 

favorecimento indevido aos familiares de Geraldo Alckmin. 

CONSIDERANDO a necessidade da perfeita 

apuração dos fatos; 

CONSIDERANDO que o fato narrado pode 

configurar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios da 

Administração Pública e, portanto, ato de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, conforme o disposto nos 

artigos 37, § 40, 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, 25, inciso IV, 

1  Othon Cesar Ribeiro é filho de Adhemar Ribeiro (cunhado de Geraldo Alckmin), indicado por executivos 
da concessionária CCR como intermediador de pagamentos de caixa dois para campanha de Geraldo 
Alckmin nas eleições de 2010 em procedimento investigatório em trâmite nesta Promotoria de Justiça 
do Patrimônio Público e Social da Capital. 
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alínea b, da Lei Federal n° 8.625/93, 103, inciso VIII, da Lei Complementar 
Estadual n° 734/93, é função institucional do Ministério Público a defesa do 
patrimônio público e social, incluído neste a moralidade e a eficiência 
administrativa; 

CONSIDERANDO que o artigo 4° da Lei n. 8.429/92 
estabelece que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da Administração 
Pública no trato dos assuntos que lhes são afetos; 

CONSIDERANDO que a peça de informação, em 
tese, abrange fatos atrelados a conduta ímproba disciplinada nos artigos 90, 10 
e 11 da Lei n. 8429/92 que causam, respectivamente, enriquecimento o ilícito, 
prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, os quais 
podem ensejar ao responsável as penas a serem aplicadas 
independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, nos termos do art. 12 da referida Lei; 

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído 
pela Lei n° 7.347/85, é o meio procedimental adequado para a coleta de 
elementos probatórios destinados a instruir eventual ação voltada para a 
anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à 
moralidade administrativa do Estado e de suas administrações diretas, indiretas 
ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 127, caput, 

e 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 25, inciso IV, alínea 'b', da 
Lei Federal n° 8.625/1993; artigo 103, inciso VIII, da Lei Complementar 
Estadual n° 734/1993, e dispositivos da Lei Federal n° 8.429/92, é função 
institucional do Ministério Público a instauração de inquérito civil e a propositura 
de ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e para que 

or,nes 	ministração pública, instauro sejam observados os princípios nortead 

  

 

3 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social 

INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos descritos, em todas as circunstâncias. 

Cumpram-se as seguintes determinações e diligências: 

1. Registre-se no SIS MP Integrado, observando-se 

as disposições do Ato Normativo n° 665/2010-PGJ-

CGMP; 

2. Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente 

portaria de instauração de inquérito civil; 

3. Junte-se, assim que ocorrer, cópia da publicação 

desta portaria, na forma dos artigos 8°, inciso I e 

121, parágrafo 2° do Ato Normativo n° 484-

CPJ/2006, certificando-se eventual decurso do prazo 

recursal, quando ocorrerem, conforme artigo 15, 

parágrafo 3° do Ato Normativo 664/2010; 

4. Juntem-se extratos das ações n°s 0003837-

66.2014.8.26.0586 e 0003823-82.2014.8.26.0586 

obtidas no site do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo; 

5. Com cópia desta portaria, expeçam-se ofícios aos 

representados Geraldo Alckmin, Othon Cesar 

Ribeiro e Juliana Fachada Cesar Ribeiro e CCR 

Concessionária, para querendo, no prazo de 20 

(vinte) dias, prestem esclarecimentos sobre os fatos; 

6. Com cópia desta portaria, expeça-se ofício à 

Agência de Transporte do Estado de São Paulo — 

ARTESP solicitando para querendo, no prazo de 20 

(vinte) dias, esclarecimentos sobre os fatos e o 

encaminhamento de cópias dos decretos de 

desapropriações expedidos em 2013 e 2014 que 

abrangeram as propriedades de Othon Cesar 

Ribeiro e Juliana Fachada Cesar Ribeiro e de 

estudos realizados para apurar a conveniência da 
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obra de prolongamento do contorno de São Roque 

bem como do processo licitatório e contratos 

digitalizados; 

7. Fica designada a Oficial de Promotoria Yagnes 

Salomão, matrícula n° 10482, para secretariar os 

trabalhos; 

8. Com as respostas, retornem-me conclusos para 

ulteriores deliberações; 

São Paulo, 24 de setembro de 2018. 
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