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PORTARIA 
 
 

PPIC n° 42.0695.0000834/2016-7 
 

 
 

CASO LAVA JATO – 35ª FASE – OPERAÇÃO OMERTÀ –          

NOTÍCIA DE APREENSÃO DE DOCUMENTAÇÃO –      

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT – SUPOSTO     

PAGAMENTO DE PROPINA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –         

CONTRATO DE PROCESAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO –        

VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL HIPÓTESE DE ATUAÇÃO DO       

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
 

 Com fundamentação em notícias veiculadas pela imprensa       

no final do mês de setembro de 2016, intituladas “Lava Jato aponta propinas             

da Odebrecht em obras públicas pelo país ” , “PF suspeita de propina em            1

obras do Metrô de SP ” e “O enigma da Omertà ” , o Secretário Executivo da              2 3

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital/SP          

determinou a distribuição, dentre outros, de expediente para a apuração de           

“suposto pagamento de propina decorrência de contrato referente a varrição          

de ruas ou coleta de lixo firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e a               

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. ”. 

 

1 Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/09/26/lava-jato-confirma-propinas-da-odebrecht-em-obras-publicas-pelo-
pais.htm; 
2 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pf-suspeita-de-propina-em-obras-do-metro-de-sp,10000078430; 
3 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-metro/. 
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 Compõem a peça de informação cópias impressas das três         

reportagens supracitadas, cópia de representação por medidas cautelares,        

endereçada pela Polícia Federal ao Exmo. Juiz Federal Titular da 13ª Vara            

Federal de Curitiba/PR, datada de 13 de setembro de 2016, referente aos autos             

nº 5031082-05.2016.4.04.7000/PR; nº 5046271-57.2015.4.04.7000/PR (IPL     

1985/2015); nº 5054008-67.2015.4.04.7000/PR (IPL 2255/2015); nº      

5001467-67.2016.4.04.7000/PR (IPL 0066/2016), bem como cópia do       

denominado “RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 461/2016 ”. 

 

 Da atenta leitura de todo o expediente extrai-se que há          

menções ao suposto pagamento de propina decorrente de contrato de coleta de            

lixo no Município de São Paulo somente na fl.34, alínea “e” da supracitada             

representação policial e no item 4.23. do denominado “RELATÓRIO DE          

POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 461/2016”.  

 

 Diante desse quadro, havendo necessidade da coleta de        

outras informações para a formação do convencimento deste órgão de          

execução, em especial, para se verificar possível hipótese de atuação do           

Ministério Público do Estado de São Paulo, com a consequente instauração de            

Inquérito Civil, resolve o 70º Promotor de Justiça da Capital, designado para            

assumir as funções do 7º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social             

da Capital, instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE      

INQUÉRITO CIVIL nº 42.0695.0000834/2016-7, nos termos dos artigos 23         
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e seguintes do Ato Normativo nº 484-CPJ/06, determinando as seguintes          

providências: 

 

1. registre-se no SIS MP Integrado, apondo-se nas “informações        

complementares” o conteúdo da ementa supra;  

 

2. autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração; 

 
3. não havendo prejuízo ao interesse público, comuniquem-se o Município de          

São Paulo e a ODEBRECHT, por ofícios, com cópias da presente portaria,            

sobre a instauração deste inquérito civil ;  4

 

4. com cópia desta portaria inaugural, oficie-se ao Ministério Público Federal          

em Curitiba/PR, mais especificamente ao Procurador da República        

Coordenador da Força-Tarefa do Caso Lava Jato, solicitando os bons          

préstimos no sentido de nos informar se já houve a elucidação sobre qual             

contrato se refere a expressão “EU: 4449 – Lixo SP” e se há confirmação –               

para além das suspeitas policiais – de que a pessoa de codinome “OLHO”             

seria mesmo JOÃO ANTONIO PACÍFICO FERREIRA, consoante consta        

na fl.34, alínea “e” da representação por medidas cautelares, endereçada          

pela Polícia Federal ao Exmo. Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de             

Curitiba/PR, datada de 13 de setembro de 2016 (remeter cópias), referente           

aos autos nº 5031082-05.2016.4.04.7000/PR; nº     

4 Artigo 20 do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006 e artigo 15, inciso III, do Ato Normativo n.º 664/2010; 
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5046271-57.2015.4.04.7000/PR (IPL 1985/2015); nº    

5054008-67.2015.4.04.7000/PR (IPL 2255/2015); nº    

5001467-67.2016.4.04.7000/PR (IPL 0066/2016), e também no item 4.23        

do denominado “RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 461/2016”        

(remeter cópias), bem como os bons préstimos no sentido de nos fornecer,            

se possível, quaisquer outros subsídios que nos permitam avançar nas          

investigações atinentes a suposto pagamento de propina, pela        

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, relacionado a algum       

contrato de varrição de ruas e/ou coleta de lixo por ela firmado com o              

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; 

 

5. anote-se na capa dos autos o número do protocolo da peça de informação             

na Promotoria de Justiça ; 5

 
6. anote-se na capa dos autos: “prazo prescricional: a apurar” ; 6

 
7. fica designada a Auxiliar de Promotoria Priscila de Lima Nogueira da           

Cruz, matrícula n.º 7224, para secretariar os trabalhos ; 7

 

8. cumpridas as determinações supra, no prazo máximo de cinco dias , e com            8

a resposta nos autos, tornem conclusos. 

 
São Paulo, 05 de outubro de 2016. 

5 Artigo 12, §8º, do Ato Normativo n.º 664/2010; 
6 Artigo 35, parágrafo único, do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006; 
7 Artigo 33 do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006 e Artigo 1º do Ato Normativo n.º 664/2010; 
8 Artigo 9º, §2º, do Ato Normativo n.º 664/2010. 
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Otávio Ferreira Garcia 
  Promotor de Justiça 
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