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(favor usar-esta referência)

Sã'o Paulo, 15 de de;zembr~de 20'16.

. Exc~lentíssimo. Senhor, ;

• >

Valho-me, do presente ~poro, em atendimento ao
. ,

Ofício nO-6428/1 ~ IC 376/16 - So PJ, comunicai-ti Vossa Excelência a
. ,

. , '
. instauração de Procedimento Investigatório Criminal, nos termos do manifestação
. I _ • " '

anexa.

Na op~rtunidade, oproz.me.. renovor o Vossa"

Senhoria' as expressões' de elevada' estim'o e di~ti~ta consideração.
". .' c ,-

; j

-

RITÁD~RGAMO

Promotora de Justiça Assessora

'. ,MIN!STf:RIO PÚBLICO .
'P.J. da PatlilTlÔnioPúbllco

.o Social da Capital.
REC.EBIDO

. fim .Q!lio 1I1£., .

'01i-".ExcelenJíssimo Senhor
DOUTOR NELSON lUis SAMPAIO DE ANDRADE . .

, PROMOTORIA.DE JUSTiÇA DO 'PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
Ruo Riochuelo, i15.- r andar - Centro .- -
CEPo01.007'904'" SÃO PAULO - SP

Sub procuradoria Geral de Justiça Juridica
_Assessoria Juridica - Crimes de Prefeilos "

Rua Riachuelo, 115, 2" andar, sala ~31, Centro - 01007-904 c
. crimeSdeprefeilos@mpsp.mp.br ...-
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~._---MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADODE SÃO PÁULO. . .
PROCURADORIA GERALDE JUSTIÇA

SUBPROCURADORJA.GERAl.: DE JUSTlÇA JURiDlCA

PORTARIA

Protocolado nOMP na 38.0531.0000430/2016-3

Investigadp: -Fernando Haddad

~.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
pelo ..Promotor -de Justiça que a esta subscreve, no uso de suas r

-atribuições constitucionais e legais, em =ace do disposto. nos artigos
, "

1.27, caput e 129, incisas I, VI e VIII, "da Constit.uição Federal; nos, ,_

artigos 5°, inciso VI,.26, incisos I e Ví e' 29, incisos V e IX, da Lei nO
8.625/93; no artigo 8° da lei Complementar nO75/93; no artigo 104,
Inciso I, e 116, incisos] e XIV, da Lei Complementar Estadual nO

,- 734/93; e da Resolução nO 13/06 do Conselho Nacional,do Ministério

Público, e
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Sl:BPROCURADORIA-CifRAL Df, JUSTiÇA .u.iRíDlC'A

CONSIDERANDO a Incumbência da defesa da, ordem

jurídi~a;do regime democrático €. dos !nteress€s -sociais e individuais

indisponiveis (CFI artigo 127, ca'put)/ bem como o princípio ..da tutela
, ,

social 'e do patrimônio público;

,-, ' CONSIDERANDO a titularidade privativa do ~línlstério

Público para a ação penal pÚblica (CF, artigo 129; Inciso 'I);

CONSIDERANDO que .o Supremo Tribunal Federal já

reconheceu a constitucionalidade do poder ,investigatório 'dO Ministério

Público (STF, HC na 9L661/PE, 2'. Turma, reI. ~lln, Ellen ,Gracie, j. em
, -

10.3.2009);

CONSIDERANDO a regulamentação da instauração e

tramitação .'do procedimento investigatório. criminal pela Resolução

nO13/06 do Conselho Nacional do Ministério Público;

"

"

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Justiça o '

,julgamento de Prefeito Municipal (artigo 29, inciso X, da Constltulçãd

Federal, e artigo 74, inciso I, da Constituição dá Estado de São Paulo)

e ao Procurador-Geral de Justiça, pessoalmente ou por intetmédio da

Subprocuradorla-GeraJ de Justiça Jurídica e de seus assessores

jurídicos (nos termos do Ato Normativo nO 731/12-PGJ, de13 de abril

- de 2012, e do artigo 20, inciso X, do Ato Normativo nO 757/2013.PGJ,

de 6 de fevereiro de 2013) o exercício da correspondente atribuição na ',

competência originária'"

RESOLVE:

Instaurar PROCEDIMENTO
,

INVESTIGATÓRIO

CRIMINAL, pelos fundamentos de fato a .seguir expostos:

Extrai~sedas p€çasEle informação encamínhadas através

dos Ofícios nOs 6428/16 e 3318/16, da 1. Promotoria de Justiça do.

--' - - ~~-------- _. __ . -'-
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Patrimônio Público e Social de são Paulo, que FERNANI)O HADDAD, .

Prefeito do Municlpio <1eSão Paulo, no dia 16 de maio de 2016, de

forma livre, delib,erada e consciente, alterou os dados de sua agenda

púbiica oficial, nela inserindo ou fazendO insé-rir fal~os compromissos;".
com -o escopo de aplicar ."trote" no comentarista Marco Antonio Villa, o

que ensejou o oferecimento de Ação Óvil Pública em trâmite na lIa.

Vara da Fazenda Pública da Capital.

-. Depreende-se qu.e o Prefeito Fernando Haddad. inseriu I dE:

.maneira maliciosa e astuta, declaração não verdad~ira em sua agenda

oficiai, publicada no- portal da p'refeitura Municipal. consistente no

seguinte compromisso:

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
(I)MUNlC •••.~('I

.
Agenda do prefeito Fernando Haddad
Segunda-feira, 16d. maio de 2016

SECOM.Prflltlturade São Palito 'Coordt:u.çao ce bnprenu
tonoo""Jjjj~';t1J.U.l1f(",: 31f1~n

~Ji:J.lmU.G~
I'
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Ocorre que os compromissos verdadeiramente previsto

posteriormente Inseridos correspondem aos seguintes:
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Apurou-se que no mesmo dia, em sua 'página da rede social

"Facebook", o Prefeita:publicou o ~eguinte relato: .-

Cnl:\lbh (US) . l'nrtu!!u('s WrllsilJ . E~[1at1ol.F"anç~;s (France) . DC\l\$l:h
PrivêlC)' Terms 'Advcrtising' Ad Choiccs 'Cookics'
~ '

J"Il~~bVI,.kç 2fH6

Nel'"s Fccd

Fernando Hnddad
Ma:'" 16.

TROTE NUM PSEUDOINTELECTUAL

Alguns de voçêslá devem ter ouvido falar de um ta! de Marco Antonio Villa, da Jovem P~n.
Ullimamente. ele tem cómentado minha agenda pública com o conhecimento de quem nunca
adminis~rou um boteco.

Acho graça. Mas, hoje ..para que os ouvintes Icnham_ uma pálida ideia deste embuste.
resolvemos substituir, por algumas horas, a minha agenda pela de oufro POlílico, apenas para
vé-lo comentar. uma vez na vida, o dia-a-dia de quem ele lambe as botas.
Peço desculpas se ofendo alguém pejo proçedimento. mas sendo caluniado lodos os
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dias por esse projeto de intelectual. imagino que os cidadãos tenham o direito de saber quem
desonra o jornalismo. .
Anexo o áudio dos comentários dele à "agenda" e a entrevista que dei a ele ano passado que
talvez explique parte de seudesequi)ibrio psicológico. E fica um recado: ames de criticar um
livro recomenda-se sua leitura. - - ~

.
hnps://www.voutube.com/watc11 1\'=Is HX TOsxEI (
Villa 1605.
Listen to Villa 1605 by FcrmmdoHaddad #np 011 #SoundCloud
SOUNDCI.OUn,eOMlllY USFR.455~ 1613I

J3K Likcs5.5K CommenlslOK Sharcs
$tHlre

A conduta suso consignada configura, em tese, sem prejuízo de

futura ulterior adequação típica, delitos previstos nos artigos artigo

1°.,11, do Decreto Lei 201[67 e 313 - A, do Código Penal.

Assim sendo, para a cabal ,eluddação dos - fatos na esfera
.

criminal determina~se:

1. Providencie-se a' evolução da Notícia do Fato

Criminal no 515 MP INTEGRADO e o upload desta peça,

bem comp o planilhamento para controle dos prazos de
~ .

conclusão deste procedimento, nos ~ermos do 'artigo 16 do

Ato Normativo n. 314[06-PGJ/CPJ;

. 2. Notifique-se o ,Sr. Prefe,ito do Município de São

Paulo, Fer:nando Haddad, para, que', no prazo de 15

(quinze) dias, preste informações que julgar cabíveis.

3. Oficie.-se à Prefeítura Municipal para que esclareça o

procedimento adotado para inserção de dados no portal e

identifique os responsáveis pela inserção das informações

da agenda oficial do Prefeito no portal da Prefeitura

Municipal no dia 16 de maio de 2016;

http://hnps://www.voutube.com/watc11
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4, Atenda-se solicitaçãodefls, 02, consignando que o
'. oficio deverá ser instruído com cópia desta Portaria.

5. C.omas respost?iS, conclusos.

.-

São Paulo,06 de dezembrode 2016,

/-

/~ .•
MARÍO ANTvNIO DE CAMPOS TEBET

" -- ":" ,-

, P~~~urdov.ce'JustiçaCoordenador

- . - - - - - - -.._~---- --- ---

~~(Y>-'-<}

. RITA DE CASSIA BERGAMO
Promotora de Justi~aAssessora
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