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Inquérito civil nº 14.0279.0000436/2010-1 

Representado: Sport Clube Corinthians Paulista 

Objeto: Poder Público e Obras / Serviços Irregulares 

 

 

 

 

 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 

 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de matérias 

jornalísticas que noticiaram a construção, na região de Itaquera, nesta Capital, 

de um estádio de futebol do SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, em 

formato de arena, para sediar jogos da copa do mundo de 2014. 

Fez-se necessário, no ano de 2010, iniciar investigação sobre 

a construção desse equipamento do ponto de vista urbanístico, tais como, 

reflexos na circulação viária, a existência de capacidade de suporte de 

entorno, a suficiência do sistema de transporte público, os impactos de 

vizinhança, acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, 

segurança interna aos frequentadores etc. Atentou-se também para a 

existência de dois dutos subterrâneos que transportam derivados de petróleo, 

revelando área non aedificandi e para a necessidade de se verificar a questão 

das contrapartidas a serem assumidas pelos beneficiários da obra. 

Constam as fls. 2/15 portaria de instauração do presente 

Inquérito Civil, ata da reunião da Promotoria de Justiça de Habitação e 

Urbanismo da Capital, na qual se deliberou a instauração e cópias de matérias 

jornalísticas que relatam a construção do estádio. 
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Em reunião realizada com os representantes do Sport Club 

Corinthians Paulista, cuja ata encontra-se a fls. 20/21, estes se 

comprometeram a apresentar informações sobre proposta de construção do 

estádio e prestaram outros esclarecimentos.  

Tais informações foram prestadas por escrito e estão a fls. 

34/338 acompanhadas dos documentos: estatuto social (doc. 01); ata de 

assembleia geral dos sócios (doc. 02); relatório de sustentabilidade do 

Corinthians (doc. 03); balanço patrimonial do clube referente a 2008/2009 (doc. 

04); Protocolo de intenções assinado entre o clube e a Odebrecht 

Participações e Investimentos S.A, no projeto de construção do estádio (doc. 

05); nota oficial conjunta assinada pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal 

e Confederação Brasileira de Futebol na qual reiteram o apoio para que o 

estádio abrigue a copa do mundo (doc. 06); trabalhos de arquitetura (doc. 07); 

estudo de viabilidade financeira (doc. 08); protocolo de registro de escritura de 

concessão de uso na matrícula nº 110.225 (doc. 09); cópia de manifestação do 

Oficial do Cartório, nos autos da ACP em trâmite perante a 14a Vara da 

Fazenda Pública, esclarecendo acerca dos impedimentos sobre o registro (doc. 

10); ata da reunião ordinária da diretoria do clube (doc. 11); Acordo de 

Cooperação com o Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça de São 

Paulo e Fundação Casa, visando a implantação de programa de reinserção 

social de presos (doc. 12); relatório sobre "Projeto Time do Povo" (doc. 13); 

termo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho (doc. 14); 

"Campanha Sangue Corinthiano" (doc. 15); "Jogando pelo Meio Ambiente" 

(doc. 16); Campanha do Agasalho (doc. 17) e "Leilão do Derby" (doc. 18). 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 3212/10, a Prefeitura 

Municipal encaminhou os esclarecimentos prestados pelo Departamento de 

Aprovação das Edificações, da Secretaria Municipal de Habitação — 

APROV/SEHAB de que até aquele momento não constava pedido de 

aprovação e execução do empreendimento (fls. 340/342). 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 3451/10, a Secretaria do 

Governo Municipal encaminhou os esclarecimentos prestados pelas 
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Secretarias Municipais do Verde e Meio Ambiente e de Habitação relativo à 

localização do imóvel, viabilidade técnica no local, das obras e serviços de 

construção. A SVMA informou que não contempla vegetação significativa, 

enquanto à SEHAB afirmou não ser possível análise sem conhecimento do 

projeto (fls. 349/352). 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 3452/10, a Petrobrás 

esclareceu sobre a existência de duto, todavia afirmou não ser possível afirmar 

o grau de interferência sem a análise do Projeto Executivo do Estádio (fls. 

354/359). Posteriormente encaminhou documentos dos processos de 

interferência de instalações dutoviárias no país, planta e localização dos dutos 

e outros relacionados. 

O BNDES informou que não houve solicitação e apoio 

financeiro ao banco e prestou informações sobre o programa BNDES de 

Arenas para a copa do Mundo de 2014 (fls. 361/363). 

O Sport Club Corinthians Paulista encaminhou cópia do 

"Projeto Timão Comunidade" e Estudo de Impacto Económico da sua utilização 

na abertura da Copa (fls. 380/387). 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 203/11, o 90º Oficial de 

Registro de Imóveis de São Paulo encaminhou cópia atualizada da matrícula 

110.255 (fls. 389/392). 

O Sport Club Corinthians Paulista encaminhou proposta de 

acordo sobre o Estádio Itaquera e descrição detalhada de projeto para 

juventude carente da região (fls. 394/413). 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 136/11, a Secretaria do 

Governo Municipal encaminhou os esclarecimentos prestados pelas 

Secretarias Municipais de Habitação, Transportes e Desenvolvimento Urbano 

acerca da viabilidade da construção e destinação do estádio, suficiência dos 

meios de transporte e infraestrutura local (fls. 416/437). 
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Em resposta ao ofício PJHURB nº 141/11, a Secretaria da 

Casa Civil do Governo Estadual encaminhou os esclarecimentos prestados 

pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de que os 

esforços do Governo estão concentrados nos projetos de sistema viário 

estratégico e do sistema metro-ferroviário zona leste (fls. 440/445). 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 299/11, a Secretaria do 

Governo Municipal informou o tramite referente às contrapartidas a partir da 

aprovação pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - 

SEMPLA e ainda que demais esclarecimentos serão apresentados em juízo, 

por ocasião de TAC e encaminhou manifestação do Departamento de Gestão 

do Patrimônio Imobiliário acerca do valor locativo da área concedida (fls. 

447/452). 

Celebrou-se acordo entre o Ministério Público do Estado 

de São Paulo, o Sport Club Corinthians Paulista e a Prefeitura do 

Município de São Paulo nos autos da ACP nº 001606055.2001.8.26.0053 

(fls. 456/460). 

Foi anexada cópia da análise do EIV/RIV pela Câmara Técnica 

do CADES (fls. 481/487). 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 135/11, a Secretaria do 

Governo Municipal encaminhou os esclarecimentos prestados pela Secretaria 

de Habitação no que diz respeito à aprovação da construção do estádio 

contendo: manifestação da CAIEPS; Pronunciamento CTLU; parecer e 

despacho do Relatório de Impacto e Vizinhança; Laudo de Avaliação 

Ambiental; Termo de Compromisso Ambiental; Certidão de Diretrizes da SMT; 

Despacho do APROV e Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova 

(fls. 490/524). 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 1828/11, o Sport Club 

Corinthians Paulista prestou esclarecimentos referentes ao início das obras de 

terraplanagem (fls. 526/534). 



 
 

5 

 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 1837/11, o Comitê 

Organizador da Copa do Mundo Fifa Brasil 2014 encaminhou cópias do 

documento "Estádios de Futebol: Requerimentos e Requisitos Técnicos 5a 

edição, 2011" (fls. 596), 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 2096/11, a Secretaria do 

Governo Municipal encaminhou os esclarecimentos prestados pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, acompanhado de cópia de convênio 

firmado entre os Poderes Públicos Estadual e Municipal, com objetivo de 

viabilizar a execução de obras e serviços previstos no Plano de 

Desenvolvimento Zona Leste (fls. 601/657). Em complementação, encaminhou 

informações fornecidas pela SEHAB no que se refere ao atendimento das 

famílias que ocupam áreas afetadas pelas obras do estádio (fls. 743/745). 

A fls. 658/721 constam Parecer Técnico e Análise Preliminar 

elaborados pela assistente técnica arquiteta, Paula Freire Santoro. 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 3038/11, a Petrobrás 

prestou esclarecimentos acompanhado dos documentos: Portaria ANP 125/02 - 

processos de interferência de instalações dutoviárias no país (doc. 1); planta de 

localização dos dutos (doc. 2); termo de ajuste formalizado entre Transpetro e 

Construtora Odebrecht (doc. 3); carta enviada pela Transpetro às partes (doc. 

4); relatório fotográfico da área (doc. 5). 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 2097/11, a Cetesb 

apresentou Informação Técnica 07/11/IEL, elaborada pelo Departamento de 

Avaliação Ambiental de Empreendimentos (fls. 772/773). 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 3036/11, a Cetesb 

reapresentou Informação Técnica 07/11/IEL, elaborada pelo Departamento de 

Avaliação Ambiental de Empreendimentos e esclareceu que a CETESB é 

responsável apenas pelo licenciamento das obras dos dutos OSVAT 22 e 

OSVAT 24 da Transpetro (fls. 776/792).  
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Em resposta ao ofício PJHURB nº 3035/11, a Secretaria do 

Governo Municipal encaminhou Informações e esclarecimentos prestados 

pelas Secretarias Municipais de Habitação, Transportes e Desenvolvimento 

Urbano, Verde e Meio Ambiente e Coordenação das Subprefeituras 

acompanhado de documentos (docs. 1 a 10) referentes à análise e parecer 

técnico do CAEx (fls. 796/860). Em complementação, foram apresentados 

documentos pelas Subprefeituras de Itaquera e Penha (fls. 863/896). 

O Comitê Popular da Copa de São Paulo, grupo formado pela 

sociedade civil, apresentou "Dossiê da Articulação Nacional dos Comitês 

Populares da Copa" e "Carta Aberta" (fls. 901/1040). 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 3921/11, a Cetesb 

encaminhou cópia do "Programa de Prospecções e Monitoramento 

Arqueológico na Area de Implantação do Novo Traçado da Faixa dos Dutos 

OSVAT 22 e OSVAT 24 - Projeto de Pesquisa" e "Diagnóstico Arqueológico 

Não Interventivo na Área de Implantação dos dutos OSVAT 22 e OSVAT 24 - 

Relatório Final", apresentados pela Petrobrás Transporte - Transpetro S/A para 

atendimento das exigências formulada pela Licença Ambiental Prévia nº 49335 

e a Licença Ambiental de Instalação nº 49.354 (fls. 1051/1094). 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 3923/11, Transpetro 

encaminhou Licença Ambiental Prévia nº 49335 e a Licença Ambiental de 

Instalação nº 49.354; processo CETESB nº 054/11 e Estudo Ambiental 

Simplificado EAS Dutovias (fls. 1096/1120) constantes em recomendação do 

parecer e análise prévia do CAEx. 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 3924/11, a Cetesb 

encaminhou a Informação Técnica no 01/12/IELT, elaborada pela Divisão de 

Avaliação de Empreendimentos de Energia e Transportes da CETESB (fls. 

1122/1124). 

A Promotoria de Justiça de Mandados de Segurança 

encaminhou cópia da Ação Popular nº 0026018-16.2011.8.26.0053, da 4ª 

Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como objeto a declaração de 
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nulidade de atos lesivos ao meio ambiente - emissão de licenças 

ambientais (fls. 1126/1161). 

Em 14 e 19 de setembro de 2011 foram realizadas reuniões 

nesta Promotoria com representantes do Sport Club Corinthians para 

esclarecimentos dos assuntos técnicos referentes ao empreendimento (fls. 

1165/1172). 

A fls. 1183/1193 consta Manifestação Técnica SETEC RI nº 

0775/11 elaborado pelo CAEx com objetivo de solicitar documentos 

importantes para análise. 

As fls. 1195/1200 constam documentos encaminhados pela 

Procuradoria Geral de Justiça, uma representação apócrifa e outra elaborada 

pela Guarda Civil Metropolitana. 

As fls. 1203/1216 constam documentos encaminhados por 

membro do Conselho de Verde e Meio Ambiente Sustentável e Cultura de 

Paz - CADES da Subprefeitura Penha. 

Em resposta ao oficio PJHURB nº 3924/11, a Superintendência 

do Departamento de Estradas e Rodagem encaminhou as manifestações da 

Diretoria de Engenharia e da Diretoria de Planejamento (fls. 1233/1243), a 

Companhia do Metropolitano de São Paulo prestou esclarecimentos referentes 

à capacidade de oferta do sistema de transporte (fls. 1245) e a Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos apresentou relatório de acompanhamento 

sobre a participação nos preparativos para a Copa de 2014 (fls. 1247/1280). 

Em resposta aos ofícios PJHURB nºs. 3037/11 e 3922/11, o 

Sport Club Corinthians Paulista prestou esclarecimentos acompanhados de 

documentos, referentes aos aspectos ambientais (fls. 1282/1700). 

Atendendo à solicitação feita em audiência, o Sport Club 

Corinthians Paulista apresentou Relatório de Impacto de Vizinhança e 

Modelagem do Fluxo de Multidões (fls. 1702/2368). 
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Em resposta ao ofício PJHURB nº 3925/11, a DERSA 

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A encaminhou Plotada da planta do 

projeto geométrico do sistema viário de acesso a ser implantado no entorno do 

Polo Itaquera (fls. 2373/2380). 

Consta as fls. 2382/2390 Informativo Técnico SETEC RI no 

0808/2012, elaborado pelo CAEx, com objetivo de solicitar documentos para 

análise. 

Em atendimento à solicitação feita em reunião, DERSA 

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A encaminhou DVD contendo Relatório 

Técnico Ambiental (fls. 2407/2408). 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 1541/12, a Secretaria do 

Governo Municipal encaminhou informações e esclarecimentos prestados 

pelas Secretarias Municipais de Habitação, Transportes e Desenvolvimento 

Urbano, Verde e Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana e Obras, 

acompanhado de documentos (docs. 1 a 24) referentes à análise e parecer 

técnico do CAEx (fls. 2411/2481). Em complementação, apresentou 

esclarecimentos prestados pela SEHAB quanto à acessibilidade das pessoas 

com deficiência (fls. 2937/2942). 

Consta a fls. 2482/2516 cópia de Ação de Improbidade 

encaminhada pelo 8º Promotor de Justiça do Património Público e Social para 

conhecimento desta Promotoria. 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 1544/12, o Sport Club 

Corinthians Paulista prestou esclarecimentos acompanhados de documentos: 

Prospecto Polo Institucional de Itaquera (doc. 1); Relatório das Medidas de 

Proteção e Combate a Incêndio (doc. 2); Estudo de Impacto Sonoro (doc. 3); 

Relatório de Impacto de Vizinhança (doc. 4); Licença ambiental de operação - 

CETESB (doc. 5) (fls. 2518/2934). 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 1542/12, a Casa Civil do 

Governo do Estado encaminhou manifestação da Secretaria de Planejamento 
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e Desenvolvimento Regional e CD-ROM com Relatório Técnico Ambiental (fls. 

2945/2951). Em complementação, apresentou manifestação da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos (fls. 2953/2959) e da Secretaria de 

Habitação (2960/2966), 

A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos encaminhou 

documentos enviados pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida (fls. 2968/3003). 

As fls. 3006/3027 encontra-se documento encaminhado pela 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, consistente em Acórdão do 

TCU proferido no processo 010.765/2010-7, relativo ao Relatório de 

Acompanhamento da Caixa Econômica Federal nos procedimentos de 

concessão de empréstimos e financiamentos aos governos estaduais ou 

municipais para obras de mobilidade urbana relacionadas à Copa do Mundo de 

2014. 

Em resposta ao ofício PJHURB nº 1662/13, a Secretaria dos 

Negócios Jurídicos encaminhou informações e documentos referentes à 

Previsão de Obras viárias e de melhorias no tráfego da região da Penha, 

Itaquera e Guaianases; previsão de compensações devido aos impactos 

negativos nos bairros da região de influência, derivados da construção da 

arena; realização de audiências públicas quanto à construção da arena; 

publicidade do RIMA; realização de audiência pública por força da elaboração 

do RIMA; atas das audiências públicas (fls. 3042/3133). 

O CADES-SP da Subprefeitura da Penha peticionou para 

requerer providências e juntar documentos (fls. 3142/3240). 

Consta a fls. 3265/3267 Análise Preliminar SETEC RI no 

0775/11, elaborado pelo CAEx, com objetivo de solicitar documentos para 

análise. 
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Em resposta ao ofício PJHURB nº 4057/13, o Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo apresentou relatório 

referente à edificação "arena Corinthians" (fls. 3269/3271). 

Consta a fls. 3336/3345 Laudo de Prevenção e Combate a 

Incêndio em Estádio. 

Consta a fls. 3277/3285 Análise Preliminar SETEC RI nº 

0775/11, elaborado pelo assistente técnico Arnaldo Yamashita, do CAEx. 

Em resposta ao ofício PJHURB nº1663/13, a Casa Civil do 

Governo do Estado encaminhou manifestação da Secretaria de Planejamento 

e Desenvolvimento Regional sobre impacto ambiental provocado pelas obras 

viárias (fls. 3281/3325). 

O Ministério do Trabalho enviou CD com cópia do laudo do IPT 

referente ao acidente na arena Corinthians (fls. 3329/3330). 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC, em 

resposta ao ofício PJHURB nº 5458/13, encaminhou relatório, laudo de 

interdição e notificação da "Arena Corinthians" (fls. 3348/3354). 

A Promotoria de Justiça do Consumidor encaminhou laudo de 

vistoria de engenharia elaborado pelos engenheiros Ricardo Corregio (CREA 

5061165626), Joel Ferreira dos Santos (CREA 5063033357) e Guilherme 

Barduchi Pio Marchesi (CREA 5069167805) (fls. 3368/3486). 

A fls. 3522/3531 consta Parecer Técnico do CAEx, elaborado 

pelo Assistente Técnico ATP Miguel Garcia Sobrinho, referente à 

documentação anexada sobre o acidente, ocorrido em 27 de novembro de 

2013, na "Arena Corinthians". 

Solicitou-se ao Corinthians que encaminhasse informações de 

providências adotadas após o parecer Técnico do CAEx quanto a 

regularização do subsolo e da tubulação de drenagem no local, bem como 

parecer técnico conclusivo atestando a integralidade do sistema, sendo 
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realizado audiência com seu representante, nesta Promotoria, para tratar deste 

assunto, mas ainda havia pendência do documento exigido (fls. 3576/3579). 

Juntou-se laudo de vistoria e Engenharia do CREA — Arena 

Corinthians (fls. 3595/3652). 

Juntou-se o print da ACP nº 0016060-55.2001.8.26.0053 (fls. 

3656). 

Diversos foram os ofícios encaminhados ao Corinthians para 

que apresentasse a juntada de parecer técnico objetivando ser realizada uma 

investigação detalhada no sistema de drenagem, de forma apresentar parecer 

técnico conclusivo atestando a integralidade do sistema, bem como realizadas 

reuniões nesta Promotora para tanto, mas este permaneceu em silêncio. Por 

este motivo, oficiou-se à Federação Paulista de Futebol, na pessoa de seu 

Presidente, com cópia de reportagem anexada nestes autos (fls. 3664/3668), 

para que providenciasse o parecer técnico desejado, nos termos do artigo 23 

da Lei nº 10671/03, e, ainda informações sobre as providências adotadas 

quanto aos fatos noticiados na reportagem (fls. 3669); A Federação respondeu 

encaminhando documentos e mídia CD (fls. 3670/3679). 

Esses documentos foram remetidos ao CAEx para parecer 

técnico. Em resposta, CAEx afirmou que os documentos encaminhados não 

eram suficientes para emitir parecer conclusivo acerca da regularidade do 

sistema de drenagem do estádio (fls. 3684/3685). Assim, não se encontrava 

afastada a necessidade de apresentação de uma investigação detalhada no 

sistema em referência, atestando sua integridade.  

Embasado no art. 19 da Lei Federal nº 10.671/20031 e, diante 

da inércia do representado, expediu-se ofício à Confederação Brasileira de 

Futebol e à Federação Paulista de Futebol, requerendo informações quanto 

quais providências adotaria com relação à questão da ausência, até o 

 
1 As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes 
respondem solidariamente com as entidades de que trata o art. 15 e seus dirigentes, 
independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que decorram 
de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto neste capítulo. 
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momento, da investigação técnica detalhada acerca do sistema de drenagem 

do estádio a que se referem os documentos nestes autos (fls. 3692/3693). 

Em resposta, a CBF informou que tem o conhecimento dos 

acontecimentos nas instalações da Arena Corinthians, mas que já foi 

informada que, após análise, o problema técnico foi resolvido por meio de 

reformas e o estádio está liberado para o uso, conforme o Laudo de 

Vistoria de Engenharia do Estádio, datado de 10 de julho de 2019, 

atestando que o problema técnico verificado foi sanado. Com estes 

esclarecimentos, encaminhou mídia (fls. 3702/3703). 

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento informou 

que o Código de Obras e Edificações Municipal — Lei nº 11.223/92, revisada e 

substituída pela Lei nº 16.642/17 – prevê como competência da PMSP, no 

âmbito da Secretaria de Licenciamento, a emissão de licença para execução 

das obras e utilização da edificação observando a Legislação Edilícia, a Lei de 

Parcelamento, Uso e ocupação do Solo, o Plano Diretor e normas correlatas. 

Conforme versa a legislação mencionada, a análise do projeto de drenagem 

foge da competência da Secretaria (fls. 3704/3706). 

O Corinthians encaminhou, por seu Presidente, 

informações sobre o sistema de drenagem da Arena Corinthians, 

constando que as intervenções técnicas realizadas e os reparos 

procedidos atingiram os seus fins e que a empresa "DO VAL Engenharia 

Consultiva" elaborou para a Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

relatório, que versa sobre a recuperação do reservatório de retenção de 

drenagem pluvial do terrapleno voltado para a Avenida Radial Leste. 

Consta no relatório apresentado pela empresa contratada pelo 

representante que: "as intervenções realizadas apresentam bom acabamento 

e, principalmente, já demonstraram, depois de algumas chuvas intensas 

recentes, efetividade na solução dos problemas anteriormente 

encontrados. Por isso, dá-se por concluído a recuperação do 

reservatório" (fls. 3709/3721). 
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A Confederação Paulista de Futebol apontou que o 

representado apresentou todos os laudos exigíveis aprovados, que são: 

segurança, laudo de vistoria de engenharia, laudo de prevenção de 

combate de incêndio e laudo de conduções sanitárias e de higiene. 

Portanto, quanto aos pontos legais que são deveres da referida 

Confederação, estes já foram analisados e atendidos (fls. 3723/3725). 

Os novos documentos técnicos apresentados (fls. 3702/3706, 

3709/3721 e 3723/3725) foram encaminhados ao CAEx para complementação 

e informações adicionais aos ditos pareceres (fls. 3727/3729).  

Em 5 de março de 2020 sobreveio informativo técnico do CAEx 

nº 0656677. O informativo concluiu que os documentos apresentados pelo 

Corinthians não esclareceram as questões apontadas no parecer técnico CAEx 

LT 0216/17. O assessor técnico informou que os documentos apresentados 

não trazem considerações relevantes acerca da drenagem geral da área, 

notadamente o dimensionamento das galerias sob o estádio (fls. 3742/3744). 

Assim, diante das novas informações pelo CAEx, oficiou-se ao 

Sport Club Corinthians Paulista para que apresentasse projeto de drenagem 

das galerias, com estudo hidrológico da área, com o intuito de dimensionar 

corretamente as galerias que passam sob o estádio, utilizando métodos 

recomendados em Norma e considerando parâmetros como: bacia de 

influência, tempo de concentração, período de recorrência, e etc., verificando a 

capacidade de escoamento atestada por um profissional especializado da área 

(ofício PJHURB nº 1655/20, fls. 3748). 

Em despacho de 03/08/20 (cfr. SIS-MP Integrado), deliberou-se 

que foram juntados nesse Inquérito Civil licenças e autorizações para o 

funcionamento do local, inclusive jogos com público, mas, por outro lado, até o 

momento não havia sido comprovado pelo clube a integralidade do sistema de 

drenagem, notadamente em razão das galerias existentes. Tratando-se de 

caso com discussão eminentemente técnica, foi realizado contato telefônico 

com o técnico do CAEx Norberto, de forma que foi informado que o clube 

sanou todas as irregularidades que constavam nos relatórios anteriores 
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apontados pelo CAEx, somente faltou apontar referida integralidade do 

sistema de drenagem.  

Assim, considerando as atribuições do DAEE/CETESB 

para intervenção em recursos hídricos quando um córrego perde suas 

funções ambientais, oficiou-se referidos órgãos para que, se possível em 

conjunto, analisassem o sistema de drenagem do estádio do Corinthians, 

com o fim de esclarecerem se há alguma irregularidade a ser sanada na 

forma como está implantado, sob o ponto de vista legal. Em havendo, se 

possível, para que mencionassem qual seria a solução prevista pela legislação 

e se há algum risco caso o clube não tome as providências necessárias (ofícios 

PJHURB nº 2483/20 e 2484/20).  

Em resposta ao ofício PJHURB nº 2484/20, a CETESB, por 

meio do ofício nº 614/2020/P, esclareceu que houve a canalização do 

córrego Itapeva, que a canalização inviabiliza a delimitação de faixa de 

preservação permanente, que as intervenções na canalização podem ter 

alterado o traçado e o volume de escoamento do recurso hídrico e, por 

fim, que cabe ao DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica 

manifestar-se sobre a regularidade do sistema de drenagem do estádio do 

Corinthians. 

Por fim, em resposta ao ofício PJHURB nº 2483, o DAEE, por 

meio do ofício/SUP/0399/2021, após análise efetuada pela Unidade 

competente de toda a documentação referente ao Processo de Outorga 

de Direito de Uso de Recursos Hídricos (canalização), encaminhou a 

Informação Técnica nº DEO/GEN nº 55/2021 que concluiu, em síntese, que 

o volume do reservatório implantado (1.700 m³) é suficiente para 

amortecer a vazão excedente, que corresponde ao volume estimado de 

941 m³. 

É o relatório. 

O inquérito civil instaurado há mais de uma década trouxe 

inúmeros questionamentos ao poder público sobre a regularidade do estádio de 
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futebol, concebido pelo SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, em formato 

de arena.  

Houve esclarecimentos prestados pelas Secretarias Municipais 

de Habitação, Transportes e Desenvolvimento Urbano acerca da viabilidade da 

construção e destinação do estádio, suficiência dos meios de transporte e 

infraestrutura local (fls. 416/437). 

Em relação às contrapartidas devidas em razão do 

empreendimento foi firmado TAC entre o Ministério Público do Estado de São 

Paulo, o Sport Club Corinthians Paulista e a Prefeitura do Município de São 

Paulo, acompanhado por meio dos autos da ACP nº 0016060-

55.2001.8.26.0053 (fls. 456/460). 

Quanto aos dutos subterrâneos existentes no local foi 

formalizado termo de ajuste entre a Transpetro e a Construtora Odebrecht. 

Também foram trazidos aos autos comprovações de que as licenças e 

autorizações para o funcionamento do local foram concedidas pelo Poder 

Público e, inclusive, que foram realizados jogos com público.  

A partir dos pareceres efetuados pelo CAEx constatou-se que 

as irregularidades apuradas haviam sido sanadas, com exceção da 

comprovação de que o sistema de drenagem seria eficiente.  

Contudo, após a CETESB informar que compete ao DAEE a 

análise da questão, sobreveio Informação Técnica do DAEE, que concluiu 

que o volume do reservatório implantado é suficiente para amortecer a 

vazão excedente no local (ofício/SUP/0399/2021), portanto, encontra-se 

regular o sistema de drenagem e, como é de trivial sabença, os atos 

administrativos gozam da presunção de legitimidade 

Ademais, não se vislumbra, no momento, existência de risco 

ou manutenção de irregularidades que justifiquem a permanência das 

investigações.  
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Assim, pelas soluções efetuadas, entende-se que este 

expediente atendeu a sua finalidade, não se vislumbrando justa causa para a 

continuidade do procedimento. Diante das informações apresentadas e das 

medidas tomadas, verifica-se que o Poder Público, bem como o representado, 

atuaram no presente caso, com a adoção das medidas adequadas para sanar 

as irregularidades, sendo dispensável a continuidade das investigações a teor 

da Súmula nº 362 do Conselho Superior do Ministério Público. 

Ainda, não se pode olvidar a responsabilidade das Promotorias 

frente a necessidade de conclusão célere dos seus inquéritos civis, de 

forma que estes não foram idealizados para permanecer em tramitação por 

longos anos. Assim, entende-se que cabe o arquivamento do presente 

inquérito agora e, caso seja noticiada futura irregularidade, certamente será 

desarquivado para um fato novo certo e determinado. E conforme recente 

publicação no Diário Oficial, a Corregedoria-Geral do Ministério Público exigiu 

que os Promotores do Estado de São Paulo justificassem “eventual tramitação 

do procedimento administrativo há mais de 03 (três) anos”, em sua recente 

tabela de resolutividade que será exigida em todas as visitas e correições. No 

presente caso, já foi extrapolado em muitos anos esse “prazo máximo” 

entendido como razoável para um inquérito civil. A nosso ver, conforme já 

exposto acima, nos termos da súmula 36 do E. Conselho Superior, já é 

possível o arquivamento, ante a suficiência das providências tomadas pelo 

Poder Público. 

De se salientar que o arquivamento de inquéritos civis ou 

outros expedientes não é ato definitivo, podendo ser facilmente revertido na 

hipótese de surgirem notícias de fatos novos que possam dar ensejo à atuação 

ministerial. 

 
2 SÚMULA 36 – Sempre que constatar a lesão, ou a ameaça a interesses difusos ou coletivos, o Órgão do Ministério Público poderá 

apurar se houve a devida atuação do órgão da Administração Pública competente para a fiscalização e implementação das leis de 

polícia administrativa incidentes. Em casos de pouca repercussão ou gravidade, o arquivamento do inquérito civil poderá ter como 

fundamento a suficiência das medidas administrativas para cessação dos danos ou eliminação da ameaça, comprovadas nos autos ou 

objeto de Termo de Ajustamento de Conduta. No caso de omissão injustificada por parte da Administração Pública, o Órgão do 

Ministério Público poderá tomar as medidas cabíveis para apurar eventuais ato de improbidade administrativa, falta funcional e/ou crime 

contra a administração pública, buscando a responsabilização dos agentes omissos. Da mesma forma, verificará a necessidade de 

ajuizar ação civil pública contra a Administração Pública para compeli-la a aplicar a lei de polícia pertinente. 
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Ante o exposto, com fundamento no art. 9º, da Lei Federal 

7.347/85, no art. 110, da Lei Estadual nº 734/93, no art. 90, inc. I, da Resolução 

nº 484/2006-CPJ, e na Súmula 36 do Egrégio Conselho Superior do Ministério 

Público promovo o arquivamento do presente inquérito civil. 

Para o reexame necessário (art. 9°, § 1°, da Lei 7347/85; art. 

30, da Lei 8625/ 93; e art. 110, § 1°, da Lei Estadual 734/93), remetam-se os 

autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, observando-se o 

prazo estabelecido no “caput” do art. 100, da Resolução nº 484/2006-CPJ. 

 

São Paulo, 27 de abril de 2021. 

 

 

Arthur Antonio Tavares Moreira Barbosa  

Promotor de Justiça 


