
 

 
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL - SP 

 
PROCEDIMENTO: 0695.0000833/2016 – 2º PROMOTOR DO     

PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

REPRESENTANTE: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO     

PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL (DE OFÍCIO) 

INTERESSADOS: EMPRESA METROPOLITANA DE   

TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A – EMTU, CONSTRUTORA         

NORBERTO ODEBRECHT S/A e OUTROS A APURAR 
OBJETO: Apuração de eventuais irregularidades em licitação,      

contratação e execução contratual envolvendo a EMTU e a Construtora Norberto           

Odebrecht S/A ou empresa do mesmo grupo econômico, por relacionamento espúrio, na            

cobrança ou recebimento de vantagem indevida por servidor público ou promessa ou            

pagamento pela empresa construtora às pessoas de codinomes Ibirapuera, Campinas e           

Cada de Doido, e outras ilicitudes, em 2006, nesta Capital de São Paulo, detectadas em               

investigação criminal federal do Grupo de Trabalho da Operação Lavajato (Omertà)  

 

 

 

PORTARIA DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO       

PAULO resolve instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE      

INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e art.             

8º, §1º, da Lei 7.347/1985 e outros dispositivos legais, por notícia de            

eventuais irregularidades em licitação, contratação e execução contratual        

envolvendo a EMTU e a Construtora Norberto Odebrecht S/A ou empresa           

do mesmo grupo econômico, por relacionamento espúrio, na cobrança ou          

recebimento de vantagem indevida por servidor público ou promessa ou          

pagamento pela empresa construtora às pessoas de codinomes        
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Ibirapuera, Campinas e Cada de Doido, e outras ilicitudes, em 2006, nesta            

Capital de São Paulo, detectadas em investigação criminal federal do          

Grupo de Trabalho da Operação Lavajato (Omertà).  

Os procedimentos adotados podem ferir aos      

princípios da legalidade, igualdade, moralidade, impessoalidade, eficiência,       

economicidade e outros atinentes à probidade administrativa, licitação e         

execução contatual e a boa e correta utilização de recursos públicos e            

contratação de serviços úteis e necessários, em prejuízo ao patrimônio          

público estadual, de interesse difuso ou coletivo. 

Para apuração, determino: 

a) ofício ao Sr. Corregedor Geral da       

Administração do Estado e ao Presidente da EMTU, solicitando em 20 dias            

úteis esclarecimentos sobre a apuração dos fatos, a veracidade, as          

irregularidades detectadas, as providências adotadas e a adotar,        

especialmente sobre a notícia de abuso em licitações e execução          

contratual em investigação criminal federal na chamada Operação        

Lavajato, eventual solicitação, oferta, cobrança, recebimento e pagamento        

indevido de vantagem a servidor público em 2006, contratos existentes          

antes e depois de 2006 entre a EMTU e a Construtora Norberto Odebrecht             

ou outra empresa do mesmo grupo econômico, providências adotadas e a           

adotar, com encaminhamento de cópia da documentação deste        

procedimento;  

 b) ofício ao Ministério Público Federal,      

Procurador da República em Curitiba, solicitando em prazo razoável         

informações sobre a apuração especifica de ilicitudes, irregularidades e crimes          

em relação a licitação, contratação e execução contratual entre a EMTU e a             

Construtora Norberto Odebrecht S/A ou empresa do mesmo grupo econômico,          

em 2006, nesta Capital, por informação da imprensa e de investigação criminal            
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federal de ilicitudes detectadas na Operação Lavajato (Omertà) de         

envolvimento ou relacionamento espúrio de funcionário da referida construtora         

e servidor público, com o seu atual andamento e pedido pelo próprio MPF             

ou indicação de dados concretos para solicitação de compartilhamento         

de prova por esta Promotoria, se for o caso e necessário perante o Juízo              

competente, e cópia digitalizada da apuração, para o caso específico, e  

 c) comunicação ao Centro de Apoio Operacional       

e posterior juntada de cópia da publicação da Portaria de instauração.  

 

São Paulo, 06 de outubro de 2016. 

 

 

 

VALTER FOLETO SANTIN 

 2º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital 

 
 


