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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

W 230575/2017 - GTLJ/PGR 
Relator: Ministro Edson Fachin 
Inquerito n. 4.367 

PROCESSO PENAL. INQUERITO PARA A APURAc;:ĂO DE 
ELEMENTOS QUE INDICAVAM A pRATICA DE CRIMES 
DE OBSTRU<;ÂO A INVESTIGA<;ÂO DE ORGANIZAc;:ĂO 
CRIMINOSA. AUSENCIA DE ELEMENTOS DE CONDUTAS 
ALEM DA MERA COGITA<;ÂO. ARQUIVAMENTO, COM EX
PRESSA RESSALVA DO DISPOSTO NO ART. 18 DO C6DIGO 
DE PROCESSO PENAL E NA SUMuLA N. 524 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 

1. Elementos de prova que apontavam para a pratica de crime de obstru
Sio il investiga~ao de organiza~o criminosa. 

2. Ausencia de substrato probat6rio minllno, no momcnto, de condutas 
alem da cogita~o. 

3. Promo~ao de arquivamento, com a expressa ressalva de reabertura, 
conforme disposto no art. 18, CPP elco enunciado da Sillnula n. 524 do 
Supremo Tribunal Federal. 

o Procurador-Geral da Republica vem, perante Vossa Exce

lencia, promover o arquivamento do inquerito em epîgrafe, corn 

expressa ressalva ao disposto no art. 18 do C6digo de Processo Pe

nal e no enunciado da Sumula n. 524 do Supremo Tribunal Federal. 

1. Dos fatos. 

Os fatos cuja apura<;ao se requereu em inquerito caracterizaria 
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obstrw;:ao a investigac;:6es no âmbito da chamada "Operac;:ao Lava 

]ato". Assim, e necessario contextualizar, posto que sucintamente, 

os fatos apurados em tai Operac;:ao e as obstruc;:6es praticadas. 

Pois bem, o complexo de investigac;:6es denominado "Opera

c;:ao Lava] ato" identificou a existencia de organizac;:ao criminosa de 

gtande porte, corn arquitetura modelada il semelbanc;:a de uma rede 

estruturada em nucleos, havendo ja sido delineados, ainda que em 

parte, seu nucleo politico, integtado por agentes politicos eleitos e 

pessoas que os auxiliavam; seu nucleo administrativo, integtado por 

dirigentes de empresas estatais e pessoas que os auxiliavam; seu 

nucleo econâmico-empresarial, integtado por dirigentes de empre

sas de construc;:ao civil e industrial e pessoas que os auxiliavam; e 

seu nucleo operacional, integtado por operadores financeiros infor

malS. 

o funcionamento da organizac;:ao criminosa se dava, em seu 

aspecto dinâmico, nos seguintes moldes: integtantes dos nucleos 

administrativo e econâmico-empresarial ajustavam vantagens inde

vidas, a serem pagas pelo segundo ao primeiro, em contrapartida il 

contratac;:ao de bens e servic;:os median te violac;:6es escamoteadas 

dos processos concorrenciais aplic:iveis; integtantes do nucleo po

litico recebiam parte dessas vantagens indevidas por repasse de in

tegtantes do nucleo administrativo ou por entrega providenciada 

diretamente por integtantes do nucleo econâmico-empresarial, em 

contrapartida a inf1uirem na composic;:ao do nucleo administrativo 

de forma que permitisse o funcionamento continuado e sistemico 

da organizac;:ao; e os integtantes do nucleo operacional escamotea-
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vam esses pagamentos por meio de transa<;6es contratuais simula

das e compensa<;6es cambiais nao-autorizadas, entre outros expedi

entes, retendo para si parte dos valores. 

Nesse modelo de funcionamento, os integrantes da organiza

<;ao nao conheciam todos uns aos outros nem se articulavam por 

interlocu<;ao topica para cada atividade. Mas, discemiam a identida

de, a fmalidade e o mod o de ser e de operar da organiza<;ao, bem 

coma os beneficios e os custos de integra-Ia, que variavam confor

me a fun<;ao que Ihe fosse caber. Ao aderir, o integrante tinha co

nhecimento imediato, embora, obviamente, informal, do nucleo a 

que pertencia e da fun<;ao que Ihes cabia em cada situa<;ao. 

O desenvolvimento e amadurecimento das investiga<;6es per

mitiu compreender que a organiza<;ao criminosa em mote, coma 

modemamente soi ocorrer na macrocriminalidade relacionada aos 

chamados crimes de colarinho branco, formatou-se em tipica orga

niza<;ao nodal, pela qual os diversos envolvidos se especializaram 

em nucleos de atua<;ao, relativamente autonomos, posto que inter

dependentes, dando, cada um, suporte li atua<;ao dos demais. 

Encontrando-se, por conseguinte, o esfor<;o de apura<;ao da 

aludida organiza<;ao em sua adultez, tem-se revelado o verdadeiro 

cenario de sua atua<;ao, que năo se moderou a atuar nas estatais su

bordinadas ou vinculadas ao Ministerio das Minas e Energia. O es

pectro criminoso descortinado no decorrer da investiga<;ăo, em 

verdade, centrou-se na coopta<;ao subjetiva de pessoas adredemen

te nomeadas para cargos chaves na Administra<;ao Publica, direta e 
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tratados, com O ftm de obter pagamento de propina, que desagua

vam, em grande parte e ao ftnal, nas agremias;oes politico-partida

rias enos agentes politicos responsavcis pelas respectivas indica

s;oes e nomeas;oes. 

Os resultados concretos das varias fases da citada operas;ao, 

mediante aplicas;ao reta e isonâmica da lei a todos aqueles que co

meteram crimes, como o julgamento tempestivo e condenas;ao de 

dezenas de H!US, decretas;ao de prisoes cautelares de varios envolvi

dos, a recuperas;ao de elevada quantia de dinheiro e bens frutos de 

atos de corrups;ao e, especialmente, o revelamento das condutas de 

diversos politicos umbilicalmente envolvidos, gerou grande preo

cupas;ao em todos os integrantes da organizas;ao criminosa. 

Esse temor, no caso do nucleo politico, gestou um plano para 

obstrus;ao da Operas;ao Java Jato, com utilizas;ao desvirtuada das 

funs;oes e prerrogativas do Poder Legislativo, cooptas;ao do Poder 

Judiciario e desestruturas;ao, por vingans;a e precaus;ao contra futu

ras atuas;oes, do Ministerio publico . 

No caso sob exame, havia indicios de que a investigas;ao seria 

embaras;ada por condutas autânomas e praticadas corn a mesma ft

nalidade, embora em distintas circunstâncias de tempo, lugar e 

modo de execus;ao, por atuas;ao planejada e concertada de congres

sistas, mediante uso direto de suas respectivas casas legislativas, vi

sando a, pelo menos: 

(i) atingir, por medida legislativa, a decisao do plen o STF no 

julgamento do Habeas Corpus n. 126.292, de forma a impedir o 
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inicio de cumprimento das penas ap6s confinna<;ao da apena<;ao 

criminal por Tribunal de segundo grau de jurisdi<;ao; 

(ii) dificultar que os investigados e reus celebrem acordos de 

colabora<;ao premiada; 

(iii) rever e reduzir os poderes do Ministerio Publico, 

mediante convoca<;ao de nova Constituinte; 

(iv) investit contra a lei de leniencia, permitindo celebra<;ao de 

acordos independentemente de reconhecimento de crimes; 

(v) atua<;ao junto ao STF, notadamente ao saudoso Ministro 

Teori Zavascki, a fim de determina-Io, por mdo ou razoes nao 

juridicas, a manter sob sua competcncia, mesmo sem regra atrativa, 

pessoa nao detentora de foro por prerrogativa de fun<;ao e, corn 

isso, convence-Io (o colaborador) a nao celebrar acordo de 

colabora<;ao; e, 

(vi) coopta<;ao subreptîcia de Ministros da Suprema Corte 

para assegurar plano de anistiar varios envolvidos, em grande parte 

agentes politicos, na investiga<;ao. 

Essc plano foi descoberto porque, no dia 4 de maio de 2016, 

foi finnado pelo Ministerio Publico Federal e Jose Sergio de Olivei

ra Machado acordo de colabora<;ao premiada, devidamente homo

logado. 

A partir dai, colheu-se depoimento especifico do colaborador, 

reduzido ao Termo de Colabora<;ao n° 10. Por sua vez, o depoi

mento explica e contextualiza parte das cerca de seis horas de con-

p 
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versas gravadas pelo colaborador corn os Senadores Renan Calhei

ros e Romero Juci e corn O ex-Presidente Jose Sarney nos dias 23 e 

24 de fevereiro e 10 e 11 de marc;:o do corrente ano. 

o conteudo des sas conversas revela a existcncia de um pla

no para embarac;:ar a Operac;:ao Lava Jato. O plano tem uma verten

te utica e outra estrategica, ambas de execuc;:ao imediata. 

A vertente utica consiste no manejo de meios espurios para 

persuadir o Poder Judici:irio a nao desmembrar inquerito espedfico 

da Operac;:ao Lava Jato, a fim de que Sergio Machado, que nao e ti

tular de prerrogativa de foro, nao se tornasse colaborador. 

A vertente estrategica se traduz na modificac;:ao da ordem ju

ridica, tanto pela via legislativa quanto por um acord o politico corn 

o proprio Supremo Tribunal Federal, corn o escopo de subtrair do 

sistema de justic;:a criminal instrumentos de atuac;:ao que tcm sido 

cruciais e decisivos para o cxito da Operac;:ao Lava Lato. 

Na vertente titica, as conversas gravadas mostram os movi

mentos iniciais do proprio colaborador, do ex-Presidente Jose Sar

ney e dos Senadores Renan Calheiros e Romero Juci para designar 

interlocutores corn vinculos pessoais de relacionamento corn o en

tao Ministro Teori Zavascki para interceder e tentar persuadi-Io, 

por meio de argumentos extrajuridicos, a nao desmembrar o In

querito 4.215/DF, em cursa no Supremo Tribunal Federal, em que 

Jose Sergio de Oliveira Machado figura coma investigado ao lado 

do Senador Renan Calheiros. 
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radora a trama clara e articulada dos Senadores Renan Calheiros e 

Romero Juca e do ex-Presidente ]ose Samey para mutilar o alcance 

dos institutos da colaborac;ao premiada no processo penal e da le

niencia administrativa para pessoas juridicas responsaveis por ato 

de corrupc;ao, com a fmalidade de embarac;ar a Operac;ao Lava] ato 

e, em prazo mais longo, para subtrair poderes do Ministerio Publi

co e do proprio Poder] udiciario . 

As duas vertentes, como veremos, tem como motivac;ao es

tancar e impedir, o quanto antes, os avanc;os da "Operac;ao Lava 

]ato" em relac;ao a politicos, especialmente do PMDB, do PSDB e 

do proprio PT, por meio de acordo com o Supremo Tribunal Fe

deral e da aprovac;ao de mudanc;as legislativas. 

Apos a realizac;ao de busca e apreensao em sua residencia, e 

temeroso que houvesse desmembramento do Inquerito 4.215/DF 

em relac;ao a sua pessoa, com envio il 13' Vara Federal de Curitiba, 

Jose Sergio de Oliveira Machado recorreu ao nucleo politico que 

lhe deu sustentac;ao para presidir a Transpetro S/ A por periodo su

perior a uma decada: esteve em Brasilia de 23 a 24 de fevereiro e de 

10 a 11 de marc;o de 2016 e conversou mais de uma vez com os Se

nadores Renan Calheiros e Romero Juca e com o ex-Presidente 

Jose Samey. 

A intenc;ao primaria de Jose Sergio de Oliveira Machado era 

alertar seus interlocutores de que, submetido il competencia do Jui
zo da 13' Vara Federal de Curitiba, poderia vir a ser sujeito passivo 

de medidas mais incisivas. Como forma de se preservar em face de 
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reac;6es desfavorâveis ou disjuntivas de seus interlocutores, ele gra

vou as conversas, conforme narrou em depoimento: 

"QUE, apas a busca e apreensao ocorrida em sua residencia 
no dia 15/12/2015, o depoente conversou com seu ftlho EX
PEDITO sobre a possibilidade de o dcpoente gravar convcr
sas com politicos; QUE isso serviria para o depoente se de
fcnder de outras versoes dos fatos que pudessem surgir; QUE 
o depoente pediu, entăo, que EXPEDITO providenciasse o 
dispositivo para isso, o que ele fcz em poucos dias; QUE seu 
filho EXPEDITO morava em Sao Paulo, mas foi a Fortaleza 
em razao da busca e apreensăo; QUE no dia da busca esta
vam em casa o depoente, sua esposa e um neto; QUE o de
poente procurou os Senadores RENAN CALHEIROS, RO
MERO JucA c o ex-presidente SARNEY e marcou, por te
lefonc, conversas presenciais;( ... ) QUE nessa oportunidade re
latou o que havia ocorrido em sua residencia e sobre o que 
embasou a cautelar de Busca e Apreensao; QUE conversaram 
ainda sobre o receio do depoente de novas delac;oes e o risco 
que isso representava para todos, porque empresas que pode
riam vir a fazer delac;:ao tinham mantido relac;:oes com o depo
ente e fcito doac;:oes de vantagens ilicitas, inc\usive oficiais, 
para todos corn recursos oriundos dos contratos da TRANS
PETRO; QUE registrou que isso representatia um enorme 
risco para todos, sobrerudo com relac;:ăo as empresas QUEI
ROZ GALvAO, que ainda nao havia feito delac;:ăo, e CA
MARGO CORREA, cujo prazo do acordo de leniencia ainda 
estatia em aberto; QUE apesar de o depoente tratat direta
mente corn os donos de tais empresas ainda assim haveria ris
co em caso de delac;:ao; QUE esse risco de delac;:ao tinha sido 
incrementado pela alterac;:ao da jurisprudCncia do STF, que 
passara a permiti! a execuc;:ăo provisaria da pena apas conde
nac;:ao em segunda inscincia;( ... ) QUE depois disso, o depoen
te retomou a BRASILIA nos dias 10 e 11 de marc;:o de 2016; 
QUE nestes dois dias conversou com os SENADORES RO
MERO JucA, RENAN CALHEIROS e corn o ex-presiden
te SARNEY, primeiro corn cada um e depois corn o SENA
DOR RENAN CALHEIROS e SARNEY juntos; QUE no
vamente falaram sobre o que se estava pensando acerca da 
Operac;:ao Lava J ato e o que poderia ser fcito para limici-la; 
QUE tambem falaram sobre como evitar que o inquerito do 
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depoente fosse desmembrado do inquerito do Senador RE
NAN CALHEIROS e remetido il Vara de Curitiba;" (fermo 
de Colabora<;il.o n° 10) 

Corn efeito, Jose Sergio de Oliveira Machado foi Deputado 

Federal pelo PSDB de 1991 a 1995, Senador pelo PSDB e pelo 

PMDB de 1995 a 2001 e candidato derrotado do PMDB ao gover

no do Ceara em 2002. Ap6s essa derrota, conseguiu de seu grupo 

politico no PMDB, que hoje esta no Senado, sustenta<;iio para ser 

nomeado presidente da Transpetro SIA, subsidiaria integral da Pe

trobras SI A, cargo que exerceu de meados de 2003 ate o final de 

2014. Nesse sentido, suas pr6prias declara<;6es: 

"QUE assumiu o cargo de presidente da Transpetro em ju
nho de 2003 e permaneeeu ate novembro de 2014 no exerci
eio da presidencia, entrando entao em licen<;a e se desligando 
em definitivo em fevereiro ou mar<;o de 2015; QUE foi depu
tado federal de 1991 a 1994 e senador de 1995 a 2002; QUE 
exereeu esses mandatos pelo PSDB, havendo passado para o 
PMDB em 2001; QUE foi lider do PSDB no senado de 1995 
a 2000 ou 2001" (Termo de Declara<;il.o 01) 

Na presidencia da Transpetro SI A, Jose Sergio de Oliveira 

Machado repetiu o modelo de funcionamento corrupto ja deseo

berto em multiplas diretorias da Petrobras SI A. Realmente, ele soli

citou, ao longo dos anos, de multiplas empresas que tinham rela

<;6es contratuais corn a estatal que presidia, em percentual fixo so

bre o valor dos eontratos, subomos, que partilhava corn os con

gressistas e ministros de Estado, integrantes do nucleo politico do 

PMDB, os quais lhe davam apoio para a investidura e a permanen-
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C1a no cargo que ocupava. 

o conteudo das conversas mostra as duas vertentes do plano 

para embara<;:ar a Opera<;:ao Lava J ato. A Jinguagem, apesar de con

textual, e clara, explicita, sem nenhuma ambiguidade. 

Para alem do teor das conversas, Jose Sergio de OJiveira Ma

chado foi muito claro, em seus depoimentos, sobre a obten<;:ao des

ses subomos, pormenorizando anos e valores respectivos tanto na 

forma de doa<;:6es oficiais quanto em dinheiro em especie. Segundo 

Sergio Machado, foram repassados ilicitamente, a partir de contra

tos da TRANSPETRO, por exemplo, para Renan Calheiros, R$ 

32.200.00,00 (trinta e dois milh6es e duzentos mil reais); para Ro

mero Juca, R$ 21.000.000,00 (vinte e um milb6es de reais); e para o 

ex-presidente Jose Samey, R$ 18.500.000 (dezoito milh6es e qui

nhentos mil reais): 

QUE dutante a gestao do depoente na TRANSPETRO foram 
repassados ao PMDB, segundo se recorda, pouco mais de R$ 100 
milhoes de reais, cuja origem eram propinas pagas por empresas 
contratadas; QUE desse valor, cerca de R$ 32 milhoes foram 
repassados a RENAN CALHEIROS, R$ 8.200.000,00 em doa<;:oes 
oficiais assim desmembradas: CAMARGO CORREA com R$ 
1.000.000,00 em 2010, GALVAO ENGENHARIA com R$ 
500.000,00 em 2010 e QUEIROZ GALVAO com uma doa<;:ao de 
R$ 700.000,00 em 2008, R$ 1.5000.000,00 em 2010, uma doa<;:ao de 
R$ 1.5000.000,00 em 2012 e duas doa<;:oes em 2014, uma de 
R$1.000.000,00 e outra de R$ 2.000.000,00; QUE as doa<;:oes eram 
em geral feiras formalmente ao Diretario Nacional do PMDB e em 
alguns casos para o Diretario de Alagoas e atc, em certos casos, 
para outros partidos em Alagoas, mas sempre "carimbadas" para 
RENAN CALHEIROS, consistindo isso no conhecimento que era 
transmitido aos organismos partidârios de que as doa<;:oes em 
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questao seriam conttoladas por RENAN CALHEIROS (fermo de 
colaborao;ao 06) 

QUE durante a gestăo do depoente na TRANSPETRO foram 
repassados ao PMDB, segundo se recorda, pouco mais de R$ 100 
milhoes de reais, cuja origem eram propinas pagas por empresas 
conttatadas; QUE desse valor, cerca de R$ 21 milhoes foram 
repassados a ]UCÂ, R$ 4.200.000,00 em doao;oes oficiais assim 
desmembradas: CAMARGO CORREA com R$ 1.000.000,00 em 
2010 e R$ 500.000,00 em 2012, GALVAO ENGENHARIA com 
R$ 1.000.000,00 em 2010 e QUEIROZ GALVAO com 
R$1.000.000,00 em 2012 e R$ 700.000,00 em 2014; QUE as 
doao;oes eram em geral feitas formalmente ao Diret6rio Nacional 
do PMDB e em alguns casos para o Diret6rio de Roraima, mas 
eram "carimbadas" para ]UCÂ, consistindo isso no conhecimento 
que era ttansmitido aos organismos partid:irios de que as doao;oes 
em guestao scriam conttoladas por JUCÂ; QUE os demais valores 
foram pagos mediante enttegas de dinheiro em especie (fermo de 
colaborao;ao 05) 

QUE durante a gestăo do depoente na TRANSPETRO foram 
repassados ao PMDB, segundo se rccorda, pouco mais de R$ 100 
milh6es de rcais, cuja origem eram propinas pagas por empresas 
conttatadas; QUE desse valor, R$ 18.500.000,00 foram repassados 
a SARNEY, R$ 2.250.000,00 em doao;ocs oficiais assim 
desmembradas: CAMARGO CORREA com R$ 1.250.000,00 em 
ttes doao;6es entte os anos de 2010 e 2012 e QUEIROZ GALVAO 
com R$1.000.000,00 em 2012; QUE as doao;6cs eram em geral 
feitas formalmente ao Diret6rio Nacional do PMDB e em alguns 
casos para o Diret6rio do Maranhao, por vezcs ate para outto 
partido, mas eram "carimbadas" para SARNEY, consistindo isso 
no conhecimento quc era ttansmitido aos organismos partid:irios 
de gue as doao;oes em questăo seriam conttoladas por SARNEY; 
QUE os demais valores foram pagos mediante enttegas de dinheiro 
em especie (fermo de colaborao;ao 04). 
Os aportes probat6rios consistem em depoimentos do cola-

borador e de seus ttes filhos, em gravac;ao do colaborador de con

vers as presenciais deie corn os Senadores Renan Calheiros e Rome

ro Jud e do ex-Presidente Jose Samey e de varios elementos de co-

laborao;ao, a serem perquiridos no inquerito por instaurar. 
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A diretriz de atua<;:ao para evitar o desmembramento do In

querito con sis tia, de inicio, em enviar o advogado Eduardo Ferrao, 

bem como, quando retomasse de viagem, o ex-Presidente do STJ 

Cesar Asfor Rocha, para tentar interceder junto a Teori Zavascki. 

Esses interlocutores nao foram escoIhidos para persuadir corn 

argumentos juridicos, mas para acionar vinculos pessoais: isso nao 

so emerge corn nitidez das interven<;:6es de Renan CaIheiros e Jose 

Samey, coma resulta do depoimento de Jose Sergio de Oliveira 

Machado. 

A percep<;:ao do Senador Renan Calheiros e do ex-Presidente 

Jose Samey e de que Eduardo Ferrao teria acesso privilegiado a Te

ori Zavascki e, no caso do ex-Ministro Cesar Asfor Rocha, verda

deira ascendencia ou, quando menos, legitimidade para cobrar fa

vores na moeda de troca da presta<;:ao jurisdicional. Multiplos seg

mentos de conversas sao explicitos corn Renan CaIheiros e Jose 

Samey, alem de J ose Sergio de Oliveira Machado. 

Nesse sentido, confiram-se a seguintes passagens da conversa 

havida entre o colaborador Sergio Machado, Renan CaIheiros e 

Jose Samey: 

Relatario 75, Arguivo 08 

00:46:32 SERGIO MACHADO - E ela foi louca, porgue ela 
viu essa porra c achou gue dava. RENAN ( ... ) voce ci num 
governo c comes:a um incendio, voce estando ou nao no 
meio, voce tem gue apagar, gue ta dando em merda, nao pode 
deixar o fogo subir ... Este e o nosso caso, nao podemos dei
xar essa porta ir pra baixo de jeito nenhum, ( ... ). Voce acha 
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que O (SERRAO) tem, (FERRiID) tem for<;a sobre ele? 

00:47:01 RENAN - Acesso, ne? 

SERGIO MACHADO - Acesso. 

RENAN - Nesse primeiro momento e o acesso. 
, 

SERGIO MACHADO - E eu nao vou falar nada corn o 
meu pessoal, porque eu nao qucro ningucm metido nisso ... 
[Ruidos] ( ... ) 

Relat6rio 75, Arquivo 08 

00:00:19 SERGIO MACHADO - ... Que chuva rapaz ..... . 
[Sussurros] ...... [V ozes ao fundo] 

SARNEY - O Cesar nao sei quando ( ... ) 

SERGIO MACHADO - O CESAR eu nao sei. Eu tive in
forma<;ao, chega depois da semana santa 

SARNEY - Ai o RENAN me fez uma lembran<;a que pode 
substituir o CESAR. O FERRAo e muito amigo do TEORI 

RENAN - Tem que ser uma eoisa confidenciaI, SERGIO. 

SERGIO MACHADO - Claro, nao, eu nâo to. 

RENAN - S6 entre n6s e o FERRAo 

RENAN - Teve alguma informa<;ao? 

SERGIO MACHADO - ... (Ruidos) HUM 

RENAN - Teve alguma informa<;ao? 

SERGIO MACHADO - Eu? 

RENAN - ( ... ) um cafc ...... [Vozes ao fundo] ..... . 

RENAN - O FERRAo foi para Sao Paulo ( ... ) Os dois sao 
uma boa ideia. Tanto o CESAR ( ... ) 

SERGIO MACHADO - O CESAR chega dia 03, 

SARNEY - ( ... ) o FERRAo ( ... ) a gente refor<;a la. 

SERGIO MACHADO - O CESAR chega dia 03, depois da 
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semana santa. 

Relatario 75, arquivo 08 

00:09:00 SERGIO MACHADO - E. Porque outra coisa, 
essa cagada do procurador que fizeram, o jogo virou um pou
co de minha responsabilidade entiio essa, essa prisao do ( ... ) 
rudo e agui o resultado da rua conversa corn o PM, PSDB, 
( ... ) corn o PSDB, as pessoas, o PSDB teve uma posi~ăo ja 
mais racional ... agora ela năo tem mais solu~ao RENAN, ela 
e uma doen~a terminal e nao tem capacidade de, de renunciar 
nada 

RENAN - Certo ... E. 

SARNEY - E mas nas (tcmos) c gue tratar e do teu assunto. 

SERGIO MACHADO - Claro presidente, claro presidente. 

SARNEY - ( ... ) nas estamos agui ( ... ) 

SERGIO MACHADO - Ta bom, ta bom ... [Sussurros] 
( ... ) nao [Sussurros] 

00:10:00 SARNEY - Entiio coma e ( ... ) 
SERGIO MACHADO - Năo permitir o desmembramento. 

SARNEY - E eu tratar desse pedido corn o FERRĂo. E no 
dia gue o CESAR chegar vamos marcar uma conversa corn 
ele. 

RENAN - Imediatamente? Como c esse timing? 

SERGIO MACHADO - Tem gue ser rapido, tem gue ser 
rapido ( ... ) 

SARNEY - Tem gue ser rapido. 

Como se percehe dos trechos acima e de todo o contexto dos 

dialogos, nao se esta ali discutindo saida juridica para a situac;:ăo de 

Sergio Machado. Tratava-se, com todas as cores, de trafico de in

fluencia com o ohjetivo de embarac;:ar as investigac;:6es em anda-

m='o COOIT' , o'poi,,<'o ,rimino". R== C,lhelco, e )0" sy 
14 de 42 



• 

• 

Procuradoria-Geral da Republica Inquerito n. 4.367 

ney prometem a Sergio Machado que vao acionar o advogado Edu

ardo Ferrao e o ex-Ministro do STJ Cesar Asfor Rocha para influ

enciar na decisao de desmembramento do inquerito de Sergio Ma

chado. 

Logo, os audios demonstram de forma inconteste que estava 

em cursa um plano de embara<;o da investiga<;ao por parte de inte

grantes da quadrilha e seus associados. Como soi acontecer em or

ganiza<;6es criminosas bem estruturadas, o trafico de influencia e 

apenas uma das vertentes utilizadas por esses grupos. 

Aliado a isso, sao utilizados outros instrumentos corn a finali

dade de impedir e embara<;ar as investiga<;6es contra essa parcela da 

criminalidade. Uma das formas de atua<;ao e a manipula<;ao do pro

prio aparelho estatal para atuar em favor da organiza<;ao criminosa. 

Trata-se do caso tipico de desvio de finalidade, quando um ato e 

praticado corn roupagem de interesse publico, porem em seu interi

or carrega um movel escuso. Caracteriza-se coma deturpa<;ao do 

dever-poder atribuido a agente publico que, apesar de exerce-lo nos 

limites aparentes de sua atribui<;ao, direciona-o a fim nao buscado 

pelo ordenamento. Nesse sentido, os seguintes escolios: 

No desvio de poder o agente, ao manipular um plexo de po
deres, evade-se do escopo que lhe e pr6prio, ou seja, extravia-
se da finalidade cabivel em face da regra em que se cals:a. Em 
suma: ° ato maculado deste vicio direciona-se a um resultado 
diverso daqucle ao qual teria de aportar ante o objetivo da 
norma habilitante. Ha, enmo, um desvirtuamento de poder, 
pois o Poder Publico, como de outra feita averbamos, falseia, 
dcliberadamente ou nao, com intuitos subalternos ou nao, 
aquele seu dever de opetat o estrito cumprimento do que se 
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configuraria, ante O sentindo da norma aplicada, como o obje
tivo prezivel e atingivel pelo ato. Trata-se, pois, de urn vicio 
objetivo, pois o quc importa nao e se o agente pretendeu ou 
nao discrepar da fmalidade legal, mas se efetivamente dela dis
crepou. ' 

Esse estratagema, alem dos mais deleterios, e extremamente 

nocivo, porquanto se mostra bastante eficaz e e de dificil compro

va<;:ao, visto que sempre executado sob o disfarce de atos verdadei

ramente republicanos. 

Era exatamente essa estrategia que esti sendo gestada pela cu

pula da organiza<;:ao criminosa, conforme se ve a seguir. 

Ademais, Os Senadores Renan Calheiros e Romero Juca (en

tao um dos principais Ministros do govemo interino), bem como o 

ex-Presidente Jose Samey, relataram abertamente a Jose Sergio de 

Oliveira Machado que a estrategia para embara<;:ar e impedir o 

avan<;:o da Opera<;:ao Lava Jato passaria por um acordo amplo, en

volvendo diversos partidos politicos, em especial PMDB, PSDB e 

alguns integrantes do PT, como Dilma e Lula. 

A ideia defendida originalmente pelos interlocutores era uma 

solu<;:ao a ser negociada com diversos partidos para que houvesse 

um grande pacto nacional entre estes, com a participa<;:ao do Supre

mo Tribunal Federal, para encerrar a Lava J ato. 

Alem disso, buscar-se-ia, em uma outra vertente de arua<;:ao, 

escudar politicos tradicionais de todas as agremia<;:6es, como os 

1 MELLO, Celso Aotonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 
29. ed. Sâo Paulo: Malheiros, 2012, p. 996. 
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pr6prios Renan Calheiros, Romero Juca, O ex-presidente Jose Sar

ney, a presidente DiJma Roussef, o ex-presidente Lula, o Senador 

Aecio Neves, o Ministro Jose Serra, entre outros "caciques". Nesse 

sentido, os seguintes trechos: 

QUE o SENADOR ROMERO JucA confidenciou SOBRE 
tratativas corn o PSDB nesse sentido facilitadas pelo receio de 
todos os politicos corn as implica~5es da OPERAC;:ÂO 
LAVA JATO; QUE essas tratativas nao se limitavam ao 
PSDB, pois guase todos os politicos estavam tratando disso, 
coma ficou clara para o depoente; QUE o SENADOR RO
MERO JucA sinalizou gue a solu~ao politica poderia ser ou 
no sentido de estancar a Operas;ao Lava j ato, impedindo gue 
ela avan~asse sobre outros politicos, ou na forma de uma 
constituinte; QUE JucA aventou gue essa constituinte pode
ria acontecer em 2018 e nela se poderiam rever os poderes do 
Ministerio Publico corn o vies de reduzi-los; QUE o Senador 
RENAN CALHEIROS sugeriu gue isso passaria por: (i) im
possibilitar gue reus presos fas;am delas;ao premiada; (ii) aca
bar corn o inicio do cumprimento das penas apas a decisâo de 
2" instância e (iii) clarificar a Lei de Leniencia, de modo gue 
uma empresa pudesse fazer acordo sem confessar crime; 
QUE apas essas conversas ficou clara para o depoente gue 
havia muitos politicos de diversos partidos procurando cons
truit um amplo acordo gue limitasse a as;ao da Operas;âo Lava 
jato; QUE, por fim, tambem estabeleceram gue os Senadores 
RENAN CALHEIROS, ROMERO JucA e o ex-presidente 
SARNEY agiriam no sentido de evitat o desmembramento 
do pracesso do depoente eseu envio para Curitiba; QUE, 
para tanto, o Senador RENAN CALHEIROS e ex-presidente 
SARNEY contatariam duas pessoas que teriam acesso pessoal 
ao Ministro TEORI; QUE os advogados constituidos do de
poente nao estavam tendo dificuldade de acesso ao Ministro 
TEORI, mas, para o depoente, a guestao nâo se resolveria pe
los modos convencionais e exigiria a intervens;ao de pessoa 
corn vlnculos pessoais corn o Ministro TEORI para con
vence-lo a nao desmembrar; QUE inicialmente pracuraram o 
ex-ministro CESAR ASFOR ROCHA, gue estava viajando e 

)? 
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nao foi encontrado; QUE posteriormente mam procurar O 

advogado EDUARDO FERRÂO; QUE desde entâo O depo
ente nao teve nenhuma resposta sobre o assunto, nao sabe se 
a conversa aconteceu, so sabe que o processo nao foi des
membrado ( ... ) QUE, sobre a conversa gravada de 11/3 corn 
JucA, no trecho em que ele se refere a "cortar as asas do Mi
nisterio Publico", o depoente tem a esclarecer que, quando 
Jud diz "ai e na constituinte", trata-se de constituinte que 
esti sendo articulada para 2018 ( ... ) QUE, sobre a conversa 
gravada de 11/3 corn RENAN CALHEIROS, no trecho em 
que fala no "pacto de Caxias", o depoente quis se referir a um 
pacote de medidas legislativas que representasse, concreta
mente, anistia ou clemencia para os investigados na Operas;ao 
Lava Jato; QUE, sobre a conversa gravada de 11/3 corn RE
NAN CALHEIROS, ainda no trecho em que fala no "pacto 
de Caxias", quando RENAN CALHEIROS diz que "cu sou a 
esperan<;:a unica que eles tem de alguem para fazer alguma 
coisa", "eles" refere-se especificamente ao PSDB, embora o 
temor dos politicos da Operas;ao Lava J ato seja generalizado, 
e "fazer alguma coisa" refere-se a um pacto de medidas legis
lativas para paralisar a Operas;ao Lava Jato, que incluia proibir 
colaboras;ao premiada de reu preso, proibir a execu<;:ao provi
soria de sentens;a penal condenatoria e modificar a legislas;ăo 
dos acordos de leniencia; QUE, na conversa gravada corn 
SARNEY em 11/3, o depoente tem a esclarecer que "solu<;:ăo 
convencional" diz respeito a uma nova forma de governar, 
sem "fechamento de ministerios"; QUE, na conversa gravada 
corn SARNEY em 11/3, no trecho em que diz que "advoga
do e perigoso", o depoente tem a esclarecer que se tratava de 
encontrar pessoas que pudessem ter acesso ao Ministro TEO
RI para encontrar solu<;:ăo năo-juridica a fim de que inquerito 
do depoente nao fosse desmembrado e remetido para Curiti
ba ( ... ) QUE, na conversa gravada de 11/3 corn RENAN e 
SARNEY, no trecho em que o depoente diz "Năo da para fi
car coma ti. Nos temos que encontrar uma soluS;ăo. Se nao, 
vai todo mundo. Como moeda de troca e preservar o Lula. 
Vai todo mundo de roldao", o depoente tem a esclarecer que 
se referia a necessidade de paralisar a Opera<;ao Lava Jato, in
clusive em face do ex-presidente LULA, ou todos os politicos 
seriam alcans;ados, haja vista o modelo de financiamento de 
campanhas eleitorais praticado ha dccadas no Brasil ( ... ) QUE 
no trecho em RENAN diz que " o Zc nos combinamos de 
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bota-lo na roda. Eu disse ao AECIO e ao SERRA quc no 
pr6ximo cncontro que a gente tiver tem que botar o Ze 
AGRIPINO e o FERNANDO BEZERRA", explicou que 
estava se referindo a um primeiro encontro corn o PSDB e 
iria ampliar essas conversas corn o DEM e corn o PSB, no 
sentido de angariar mais pessoas dispostas a aderir it constru
<;;ao do grande acordo corn finalidade de encontrar uma saida 
para a Lavajato ( ... )" (fermo de colabora<;;ao n° 10) 

Esse "acordao" seria feito ap6s a chamada "solu<;;ao MicheI", 

isto e, para ap6s a iminente posse de seu correligionirio de partid o 

MicheI Temer entao na interinidade da Presidencia da Republica, 

os interlocutores planejavam uma serie de medidas. 

No trecho a seguir, Romero Juca e Sergio Machado ruscutem 

a "solu<;;âo MicheI", que, segundo eIes, seria o ideal para "parar 

tudo" porque "delimitava onde esti" (referindo-se a Opera<;;âo 

Lava J ato), fazendo um "grande acordo nacional", inclusive "com o 

Supremo, com tudo": 

Rclat6rio 70, Arquivo 03 

00:26:12 SERGIO - Para subir de novo. E esse o esquema. 
Agora coma fazer? Porque arranjar uma imunidadc, nao tem 
como. 

ROMERO - Como imunidade? 

SERGIO - Năo tem como ... Ele tem que ter a saida porque e 
um perigo ... E essa porra, a solu<;;ao institucional demora ain
da algum tempo ... nao acha? 

ROMERO - Năo, Tem que demorar 3 a 4 meses, no maxi
mo, o pais nao aguenta mais do que isso nao. 

SERGIO - Rapa?;, a solu<;;ao mais facil era botar o MICHEL. 

ROMERO - E.6 o RENAN que ci rona, e", ,u=. / 
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SERGIO - Um acordo. 

00:26:52 - ROMERO - Que nao gosta do MI CHEL porgue 
O MICHEL e O EDUARD O CUNHA. Eu disse, RENAN 
esguece O EDUARD O CUNHA, EDUARDO CUNHA ta 
morto, porra. 

SERGIO - Nao. E um acordo. Botar O MICHEL. Um gran
de acordo nacional. 

00:27:0lROMERO - Corn o SUPREMO, corn tudo. 

SERGIO - Corn todo mundo. E ai, parava tudo . 

ROMERO - Delimitava onde ta, pronto. 

SERGIO - Parava tudo. Ou faz isso ... Voce viu a pesguisa 
gue deu ontem do MORO corn 18%, nao viu? 

Romero Jud e Sergio Machado reclamaram, ainda, que Renan 

Calheiros estava resistente il "saida Michel Temer", sem perceher 

que, corn o afastamento de Eduardo Cunha pelo STF, Renan Ca

Iheiros seria "o proximo alvo principal" das investigas;6es: 

Relatorio 70, Arguivo 03 

00:31:06 SERGIO - Amigo, voce tem gue pensar, voce e 
muito criativo. 

ROMERO - Nao, Vou pensar! Mas converse corn SARNEY 
tambcm, gue e um cara experiente 

SERGIO - Vou conversar. 

ROMERO - Alerte o RENAN tambem pra ele saber, gue e 
seu amigo. Ele e meio voador. 

SERGIO - Ele e completamente voador, RENAN e comple
tamente... RENAN nao compreendeu gue a saida dele c o 
MICHEL e o EDUARDO. Na hora gue cassar o EDUAR
DO, gue ele tem adio, proximo alvo principal e ele. 
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ROMERO-E. 

SERGIO - Entao quanto mais vida, sobrevida tiver o EDU
ARD O, melhor pra ele. Ele nao compreendeu isso nao. 

ROMERO - Tem que ser um boi de piranha. Entregar um 
cara e a gente pas sar e chegar no outro lado da margem. 

SERGIO - ( ... ) Por que a questâo social ta provocando rup
tura e vai puder ter um freio de arrumac;:ao. 

ROMERO-Ah! 

00:31:51- SERGIO - Por que ROMERO, (olha) contigo eu 
posso falar. Nao tem ( ... ) qual nivel de governo que voce 
abrir nao vai encontrar? 

ROMERO - Nâo, o modelo era doac;:ao de empresa, porra! 
Entendeu? 

SERGIO - E outras coisas, voce vai, il medida gue voce des
cer piora ... A puta, a madame mais honesta e a PETROBRAs. 
Cada um desses outros setores que voce descer piora ... (BN
DES) porra ... 

Corn relac;:iio il participac;:ao do PSDB nesse "acordao", Rome

ro Jud faz referencia clireta a conversa mantida corn os dirigentes 

do Partido: 

Relatorio 70, Arguivo 03 

00:04:30 ROMERO - ( ... ) ai entregou, e tudo bem, fui la ( ... ) 
a gente conversou um pouco corn LULA sozinho, o LULA 
tentando uma saida ( .. .) coma e gue sai, e como e gue sai, por
ra, duma porra des sa? o governo nessa situac;:ăo; o que a gen
te fez foi, nos nâo vamos romper no sabado, conseguimos se
gurar pra fazer o negocio sobreviver em unidade do partido, 
nao sei o que (sabe) o negocio meio amorfo nos vamos recc
ber ( ... ) 

SERGIO - vai scr primeiro vice? 
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ROMERO - Vou. Nas vamos receber as (mo<;6es) nâo sei o 
gue; mas năo vamos votar essa porra, (entendeu?) ate num 
determinado momento poder reunir pra votar, se precisar en
tiio a gente fica num (gatilho), mas, ne, năo tem gue gastar 
agora nem gueimar agora essa porra (nem o MI CHEL), en
tendeu? Ai marcamos de noite um jantar corn TASSO, na 
casa do TASSO. Fui eu, RENAN, EUNîcIO, o TASSO, o 
AECIO, o SERRA, o ALUiSIO, o CÂSSIO, o RICARDO 
FERRA<;:O (gue agora virou) Psdbista histarico, ai conversa
mos li O gue gue a gente combinou? Nas vamos ta, nas te
mos gue ci juntos pra dar uma saida pra o Brasil. Se a gente 
năo tiver unido aî (corn um foco na) saida pra essa potra năo 
vai ter, e se năo tiver, eu dis se la, todo mundo, todos os politi
cos tradicionais estăo fudidos (ta vendo?); porgue os caras 
disse: năo no TSE se cassar, â AECIO (deixa eu te falar uma 
coisa), se cassar e tiver elei<;ao, nem tu, nem SERRA nisso ai, 
nenhum politico tradicional ganha essa elei<;ăo, nao. 

SERGIO - ganha nao, nenhum outro. 

ROMERO - entendeu? ou e o LULA, ou ]OAQUIM BAR
BOSA (ou algum maluco desse), entendeu? 

SERGIO - năo, ganha năo 

Num outto dialogo sobre o mesmo tema, Sergio Machado 

pergunta a Romero Juci sobre a adesao do PSDB: 

Relatario 70, Arguivo 03 

00:34:58 SERGIO - Năo tem nada a ver corn Isso .... e pegar 
todo mundo. E o PSDB năo, nâo sei se caiu a ficha. 

ROMERO - Caiu a ficha! Ontem eles disseram isso. 

SERGIO - Caiu? 

ROMERO - Todos eles. ALOYSIO, SERRA, AECIO. 

SERGIO - Caiu a ficha 

ROMERO - Caiu. 
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SERGIO - TASSO tambem caiu? 

ROMERO - Tambcm, tambcm. Todo mundo corn O mes
mo .... todo mundo na bandeja pra ser comido. 

SERGIO - Exatamente .. .isso e bom sinaI. Eles achavam gue 
iam comer os outros e năo ia sobrar pra ele. [vozes sobrepos
tas] 

ROMERO - E, ia sobrar pra eles e iam ganhar a elei<;ăo. 

SERGIO -E. 

ROMERO - Entendeu! Ve a cabe<;a. Ontem ja sairam na 
real. 

00:35:32 SERGIO - O primeiro a ser comido vai ser o AE
CIO. 

ROMERO - Todos porra .... eles vâo pegando e văo, e văo ti
rando um por um ... 

SERGIO - O gue gue a gente fez junto ROMERO? Naguela 
elei<;ăo (pra eleger os) deputado ( ... ) pra ser presidente da Câ
mara? Amigo! Preciso da sua inteligencia? 

Romero Jud tambcm explicitou em uma das suas conversas 

corn Sergio Machado gue na solu<;âo via Michel Temer haveria es

pa<;:o para uma ampla negocia<;âo previa em tomo do novo gover-

no: 

Relat6rio 70, Arguivo 03 

00:07:05 ROMERO - e explode socialmente, entao ( .... ) por
ra, se eu te falar, o RENAN reage corn a solu<;ăo de MI
CHEL, ( ... ) porra, o MICHEL e uma solu<;âo gue a gente 
pode, antes de resolver, negociar coma C gue vai ser, MI
CHEL, vem cii, e isso, isso, isso e isso; vai ser assim, as re for-
mas sâo essas. 

Pode-se inferir destes audios gue certamente fez parte dessa 
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negociac;:ao a nomeac;:ao de Romero Jud para a pasta do Ministerio 

do Planejamento, alem da nomeac;:ao do filho de Jose Samey para o 

Ministerio do Meio Ambiente e de Fabiano Silveira para o Ministe

rio gue substituiu a Controladoria-Geral da Uniao, alem dos cargos 

ja mencionados para o PSDB. 

o intento dos nominados, nessas divers as conversas gravadas, 

e conseguir construir uma ampla base de apoio politico para conse

guir, pelo menos, aprovar tres medidas de alterac;:ao do ordenamen

to juridico em favor da organizac;:ao criminosa: 

O. a proibic;:ao de acordos de colaborac;:ao premiada corn inves

tigados ou reus presos; 

4ii. a proibic;:ao de execuc;:ao provis6ria da sen tenc;:a penal con

denat6ria mesmo ap6s rejeic;:ao dos recursos defensivos ordinarios, 

o gue redunda em reverter, pela via legislativa, o recente julgado do 

STF gue consolidou esse entendimento, e 

4iii. a alterac;:ao do regramento dos acordos de leniencia . 

Essas tres medidas seriam implementadas no bojo de um am

plo acordo politico - tratar-se-ia do propalado e temido "acordao" 

- gue envolveria o pr6prio Supremo Tribunal Federal, coma fica 

explicito em intervenc;:oes tanto do Senador Renan Calbeiros, coma 

do Senador Romero Jud. 

Sobre isso, confira-se trecho do depoimento prestado por 

Sergio Machado: 
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QUE O Senador RENAN CALHEIROS sugeriu que isso 
passaria por: (i) impossibilitar que reus presos fa<;am dela<;ao 
premiada; (ii) acabar corn o inîcio do cumprimento das penas 
ap6s a deeisao de 2" instância e (iii) clarificar a Lei de Lenien
eia, de modo que uma empresa pudesse fazer acordo sem 
confessar crime; QUE ap6s essas conversas ficou clara para o 
depoente que havia muitos politicos de diversos partidos pra
curando construit um amplo acordo que limitasse a a<;ao da 
Opera<;ao Lava J ata (fermo de Colabora<;ao n° 10) 

Conforme ressaltado acima, entre as medidas emergenciais vi

sando a "estancar" a "Operas:ăo Lava J ato" estăo tres que afetam 

diretamente os meios de obtens:ăo de prova contra o crime organi

zado, notadamente o instituto da colaboras:ăo premiada. E em tat

no dela que giram as medidas emergenciais a serem adotadas contra 

a "Operas:ao Lava Jato"; vale dizer, trata-se de medidas cujo escopo 

e desestimular a colabora<;ăo premiada e enfraquecer o instituto. 

Corn efeito, muitos empresarios corruptores, importante en

grenagem do funcionamento do crime organizado, optaram por fa

zer colaboras:ăo premiada diante da possibilidade de punis:ăo de 

suas empresas, em especial da proibis:ăo de contratar corn o poder 

publico. Sobre esse ponto espeeifico, confiram-se os seguintes tre

chos: 

Relat6rio 73, arquivo 06 

00:01:00 - SERGIO - ( ... ) Alguem contou pra ele (vozes so
brepostas) eu seu disso ele e doido, porra. 

RENAN - Oh, DILENE 

DILENE - Oi, ( ... ) 
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SERGIO - ( ... ) Alguem contou pra ele, agora RENAN a si
tua~ao ci grave ne. 

RENAN - Grave e vai complicar. Porque a ANDRADE fa
zendo, a ODEBRECHT, OAS ( ... ). Liga pro CAMAROTTI. 

DILENE-Ta. 

SERGIO - Todos vao fazer. 

RENAN - Todos vao fazer. 

Relatono 68, arquivo 01 

01:23:00 SERGIO - Mas, Presidente, nao pode continuar 
esse Moro julgando des sa maneira, e ninguem dizendo nada. 
Impressionante, impressionante, impressionante, impressio
nante ... Porque o que acontece e o que tava todo mundo es
perando, coma existe e esta eivado de erro essas coisas do 
Moro, na terceira instância ia cairo Mas esses porras desses Mi
nistros, năo consigo entender, Presidente, eu nao consigo en
tcnder. O negocio passou sorrateiramente. 

SARNEY - E porque ele tem tanta coisa que ele nao ta ven
do. Quem ci vendo sao os, os juizes que tao au:xiliando ele. 

SERGIO - Mas a Presidenta nao acompanhar isso, Presiden
te, nao saber, nao interfetir? 

SARNEY - A Presidente? 

SERGIO - A Presidenta! 

SARNEY - Ah, nao! Mas ela nao ci ligando pros outros. Ela 
ci querendo se safar ela. 

SERGIO - Eu sei, mas esse negocio ai vai pra cima dela! 

SARNEY - E, mas ela năo ta, nao ta... 

SERGIO - Porque olha, se a ODEBRECHT fizer delac;ăo 
premiada, vai cair a Republica. 

SARNEY - Eu sei. 

01:24:00 - SERGIO - Diz que o, essa dela~ao da, da, da AN
DRADE GUTIERREZ vem muito pe sada em cima do PT, 
em cima do SERGIO, muito pe sada no RIO, mas poupa o 
AECIO .... Outro caminho que tem que 
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des se, desse, desse projeto de leniencia na CÂMARA o mais 
rapido possivel. Oue esse livra tudo, criminal. livra tudo. O 
EDUARD O ci doido, ne, Presidente? 

SARNEY - Completamente. 

SERGIO - Agora, 6 cara frio! 

SARNEY - Tem que lembrar o RENAN disso, para ele 
aprovar o negocio (da leniencia) . 

Relatorio 70, arquivo 03 

00:08:42 SERGIO - ( ... ) Aquele pessoal ( ... ) acordou e que 
vai da merda. 

ROMERO - ( ... ) e, mas eu acho que 

SERGIO - Tem que ter impeachment. 

ROMERO - tem que ter impeachment, nâo tem saida. 

SERGIO - quem tem que segurar esse grupo. 

ROMERO - mas, mas ta, conversa boa, conversa, mas va
mos ter outras pela frente. 

SERGIO - o que acontece e o seguinte, (objetivamente falan
do), o negocio que o Supremo fez, vai todo mundo delatar . 

ROMERO - exaramente, nâo vai sobrar um, o MARCELO 
da ODEBRECHT vai fazer. 

SERGIO - ODEBRECHT vai fazer. 

ROMERO - seletiva, mas vai fazer. 

00:09:20 SERGIO - (QUEIROZ) nâo sei se vai fazer ou nâo, 
(porque pra gente e pessima), CAMARGO vai fazer de novo. 
E ai amigo ( ... ) eu t6 muito preocupado, porque eu acho que 
o ... o o )ANOT ci afim de pegar voces e (acha que eu sou o 
caminho). 

Relatorio 75, Arquivo 08 

00''',00 SERGIO MACHADO - 1',. Pmq"' ""'" '/ 
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essa cagada do procurador que fizeram, O jogo virou um pou
co de minha responsabilidade entao essa, essa prisao do ( ... ) 
tudo e aqui o resultado da tua conversa corn o PM, PSDB, 
( ... ) corn o PSDB, as pessoas, o PSDB teve uma posi<;:ao ja 
mais racional ... agora ela nao tem mais solu<;:ao RENAN, ela 
e uma doen<;:a terminal e nao tem capacidade de, de renunciar 
nada. 

RENAN - Certo ... E. 

SARNEY - E mas nos (temos) e que tratar e do teu assunto. 

SERGIO MACHADO - Claro presidente, claro presidente . 

SARNEY - ( ... ) nos estamos aqui ( ... ) 

SERGIO MACHADO - Ta bom, ta bom ... [Sussurros] 
( ... ) nao [Sussurros] 

00:10:00 SARNEY - Entâo coma e ( ... ) 
SERGIO MACHADO - Nao permitir o desmembramento. 

SARNEY - E eu tratar desse pedido corn o FERRAO. E no 
dia que o CESAR chegar vamos marcar uma conversa corn 
ele. 

RENAN - Imediatamente? Como e esse timing? 

SERGIO MACHADO - Tem que ser rapido, tem que ser 
rapida ( .. .) 

SARNEY - Tem que ser rapido. 

SERGIO MACHADO - E ficar muito atento, se voces ou
virem alguma questao de dela<;:ao. Que me preocupa a QUEI
ROZ, que nao fez. Teve alguma not:icia da QUEIROZ? A 
CAMARGO que vai fazer de novo, saa as duas que me preo
cupam. 

RENAN - A CAMARGO vai fazer de novo? 

SERGIO MACHADO - Me disseram que vai. Que na le
niencia, vao botar as outras pessoas pra falar, agora, meu trato 
corn essas empresas RENAN e corn os donos, c que se bota
rem vai ser uma merda geral, que eu nunca falei corn executi-
vo. 
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00:11:00 RENAN - E, nao văo botar nao ( ... ) [Vozes sobre
postas] E da lcniencia c. . .), a leniencia nao ta clara ainda, ela e 
uma das coisas gue tem gue entrar no pacote. 

SERGIO MACHADO - No pacote ... E tem gue RENAN 
como foi feito na anistia dos militares, o processo de decisao 
( .... ) passar o Brasil a !impo, daqui pra frente e assim e pra 
tras, porque se nao esse pessoal vai ficar eternamente com a 
espada na cabeca, nao importa o governo nivel de governo, 
rudo e igual. 

RENAN - Todo mundo quer pegar. E pra nao deixar o prisi
oneiro trabalhando, eu tava reclamando aqui. 

SERGIO MACHADO - Todos os dias presidente ... 

RENAN - Toda hora, eu nao consigo mais cuidar de nada 
C ... 

SERGIO MACHADO - Nao tem ( .. .) de governo que nao 
tenha. E besteira. 

Outra forma de embara<;o eonsistiria no impedimento ao ini

eio de eumprimento das penas ap6s a condena<;ao em segunda ins

tâneia, tratada no t6pico a seguir. 

Como visto acima, Sergio Machado participou que uma das 

vertentes de arua<;ao para implementa<;ao do "aeordao", passaria 

justamen te pela proibi<;ao da execu<;ao provis6ria das penas ap6s 

decisao de 6rgăo judicial eolegiado, eonsoante treeho do seu 

Termo de Colabora<;ao n. 10: 

"QUE o Senador RENAN CALHEIROS sugeriu que isso 
passaria por: (i) impossibilitar que reus presos fa~am dela~ao 
premiada; (ii) acabar corn o inicio do cumprimento das 
penas ap6s a decisao de 2a instância e (iii) clarificar a Lei 
de Leniencia, de modo que uma empresa pudesse fazer 
acordo sem con fes sar crime; QUE ap6s essas conversas ficou 
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claro para o depoente que havia muitos politicos de cliversos 
partidos procurando construit um amplo acordo que limitasse 
a a<;ao da Opera<;ao Lava J ato" 

Esse ponto de atua<;ao da organiza<;ao criminosa e conside

rado fundamental pelos seus integrantes por acreditarem que a mu

dan<;a de paradigma da Suprema Corte, no HC 126.292, ate hoje 

mantida, repristinando sua antiga e tradicional interpreta<;ao da ga

rantia constitucional da presun<;ao de inocencia, tem acarretado re

ceio muito grande entre todos os envolvidos na empreitada 

cnmlnosa. 

Entendem seus integrantes que a voita da interpreta<;ao cons

titucional de que, apas encerrada as fases ordinârias do processo, 

corn defini<;ao imutâvel da leitura e alcance dos fatos e provas, e 

possivel o inicio da execu<;ao da pena, tem gerado efeito catalisador 

em muitos envolvidos, que passaram a optar por celebrar acordos 

de colabora<;ao premiada . 

Tem-se, pois, evidencias concretas de planejamento de atua

<;ao concertada entre parlamentares, corn uso institucional desvi

ado, em descompasso corn o interesse publico e social, nitidamente 

para favorecimento dos mais diversos integrantes da organiza<;ao 

criminosa, buscando, por via legislativa, atingir decisao da Suprema 

Corte sobre a interpreta<;ao e alcance do prindpio constitucional da 

mais alta relevância para a efetividade da persecu<;ao penal. 

Sergio Machado asseriu ainda que uma das vertentes de atua

<;ao para implementa<;ao do "acordao", passaria tambem pela veda-
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c;:ao de celebrac;:ao de colaborac;:ao premiada corn pessoa presa, con

forme trecho do seu Termo de Colaborac;:ao n. 10: 

"QUE o Senador RENAN CALHEIROS sugeriu que isso 
passaria por: (i) impossibilitar que reus presos fa!ram de
la!răo premiada; (ii) acabar com o inicio do cumprimento 
das penas apas a decisao de 2' instância e (iii) clarificar a Lei 
de Leniencia, de modo que uma empresa pudesse fazer acor
do sem confessar crime; QUE apas essas conversas ficou cla
ra para o depoente que havia muitos politicos de divetsos 
partidos procurando construir um amplo acordo que limitasse 
a ac;:ăo da Operac;:ao Lava J ato" 

Diante do fato de que alguns acordos de colaborac;:ao premi

ada no âmbito da Operac;:ao Lava J ato foram celebrados corn inves

tigados em cumprimento de prisao cautclar, entenderam os 

nominados por fundamental para os interesses da organizac;:ao cri

minosa o fechamento des sa importante via de levantamento de in

formac;:oes e provas. 

Nao obstante a presenc;:a dos reguisitos autorizadores para de

cretac;:ao de prisoes cautelares, entendem os nominados por impe

ciir, por imposic;:ao legislativa, a realizac;:ao desses acordos, exigindo, 

para tanto, gue o Estado "abra mao" da aplicac;:ao cogente da lei a 

respeito de prisoes provis6rias ou temporarias para poder iniciar as 

tratativas inerentes ao instituto da colaborac;:ao premiada, esvaZl

ando-o parcialmente, il custa do intetesse publico. 

Novamente, faziam-se presentes elementos concretos de atua

c;:ao concertada entre parlamentares, corn uso institucional desvi-
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para favorecimento dos malS diversos integrantes da organizac;:ăo 

criminosa, buscando, por via legislativa, enfraquecer importante 

instrumento para a efetividade da persecuc;:ăo penal, amplamente 

empregado no complexo investigativo conhecido por Operac;:ăo 

Lava Jato. 

Poucos dias ap6s a posse provis6ria de Michel Temer, o plano 

delineado pelos integrantes da organizac;:ăo criminosa comec;:ou a 

ser colocado em pritica. 

No dia 14 de maio de 2016 a imprensa noticiava a tentativa de 

alterar a legislac;:ăo que rege os acordos de leniencia: 

'1)or consenso, governo Temer quer elaborar nova MP de lenien
Cla 

(ESTADÂO) 

O governo Michel Temer planeja elaborar uma nova medida pro
visoria para disciplinar acordos de lenicncia com empresas envolvi
das em casos de corrups;ăo, entre elas as emprciteiras investigadas 
na Opera~ăo Lava J ato. 

Essa sera uma das tarefas do novo Ministcrio da Fiscaliza~âo, 

Transparencia e Controle, comandado pelo min.istro Fabiano Sil
vcira, de 41 anos . 

O novo texto sera produzido sob a supervisâo da Casa Civil, chefi
ada pelo min.istro Eliseu PadiIba. O principal objetivo e buscar um 
consens o em tarnD do tema. 

Ate agora, isso niio foi possivel dcvido a divcrgcncias entre o Tri
bunal de Contas da Uniiio (rCU), o Ministerio Publica Federal 
(MPF) e a extinta Controladoria-Geral da Uniăo (CGU) - que, no 
governo Temer, passou a se chamar Ministerio da Transparcncia. 

A indicas;ăo de Silveira partiu do min.istro do Plancjamento, o sc
nador Romero Juca, um dos investigados na Lava Jato. Conforme 
o jornal "O Estado de S. Paulo" apurou, uma das razaes da esco
!ha foi ter bom trânsito no TCU. 

A nomeas;ăo contou com o apoio de dois min.istros da corte de 
contas: Vital do Rcgo (ex-senador do PMDB-PB) e Bruno Dantas, 
que foi seu colega na Consultoria do Senado. Silveira tambem tcm 
boa rclas;iio com os min.istros Walton Alcncar Rodrigues e Rai
mundo Carreiro, do TCU. 

32 de 42 



.. 

.. 

• 

• 

Procuradoria-Geral da Republica Inquento n. 4.367 

Previstos na Lei Anticarrup<;ăo, aprovada no primeiro mandato de 
Dilma Rousseff, os acordos de leniencia preveem que empresas 
envolvidas em corrup<;ăo mantenham contratos com o poder pu
blico, desde que admitam a participa<;ăo em ilicitos, colaborem 
com as investiga<;oes e se comprometam a rcstituiJ: os danos ao 
crâno, a1cm de outras exigencias. 

O govcmo da agora presidente afastada cedeu a pressoes das em
prciteiJ:as da Lava J ato e, no fim do ano passado, editou uma MP 
incluindo no texto regras de interes se das investigadas, coma a 
pennissao para voltar a prestar servi<;os para o poder publica. 

O MPF contestou, argumentando que as mudan<;as favoreciam 
uma cultura de impunidade em casos de corrup<;ăo. O novo texto 
tambem irritou ministros do TCU porque determinou que o go
vemo so comunicasse iI. corte de contas sobre os acordos apas 
concluî-Ios. 

No inîcio do ano, o tribunal havia aprovado regra determinando 
que cada passo da negocia<;ăo com as empresas lhe fosse comuni
cado. 

O govemo precisarâ convencer o Judiciârio c, sobretudo, O Minis
teno Publica de que uma nova norma vai pennitir uma puni<;ao 
"pedagogica", sem inviabilizar o funcionamento de empresas que 
prestam servi<;os a govemos federal, estaduais e municipais, gc
rando empregos. 

Trânsito 

O novo ministro da Transparencia soma pontos a seu favor para 
as tratativas com esses orgaos. Silveira jâ integrou o Conselho Na
cional do Ministeno Publico (CNM1») e, atualmente, cumpria man
dato no Conselho Nacional de Justi<;a (CNJ) . 

OS dois orgaos tem como fun<;ao controlar e fiscalizar, respectiva
mente, a atua<;ao de procuradores e promotores e de magistrados. 

No CNJ, SilveiJ:a - que c doutor em Direito - atuava como uma es
pecie de bra<;o ooeito do presidente do conselho e do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lcwandowski. 

Como o ministro da Suprema Corte, SilveiJ:a e defensor da cor
rente juridica "garantista". Ele, inclusivc, foi aluno do mentor do 
garantismo, o italiano Luigi Ferrajoli. As inforrna<;oes sao do jomal 
"O Estado de S. Paulo"."2 

2 http://politica.estadao.com. brl noticias I geral,por-cansenso--pasta -elabora
nova-mp-de-leniencia,10000051218, acessado em 15 de maio de 2016. 
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Insta lembrar que O abrandamento da lei de leniencia, se

gundo Sergio Machado, e uma das vertentes de atua<;ao para imple-

menta<;ao do "acordao". 

Sobre isso, vide trecho abaixo do seu Termo de Colabora<;ao 

n.l0: 

"QUE o Senador RENAN CALHEIROS sugeriu que isso 
passaria por: (i) impossibilitat que reus presos fa<;am dela<;ao 
premiada; (ii) acabar corn o inicio do cumprimento das penas 
apas a decisao de 2a instância e (iii) clarificar a Lei de Le
niencia, de modo que uma empresa pudesse fazer acor
do sem confessar crime; QUE apas essas conversas ficou 
claro para O depoente que havia muitos politicos de diversos 
partidos procurando construir um amplo acordo que limitasse 
a a<;:ao da Opera<;:ao Lava J ato" 

A penultima forma de obstru<;ao con sis tiria na redu<;ao de 

poderes do Judiciario e do Ministerio Publico mediante nova 

constituinte. 

E fundamental destacar que os poderes que os Senadores 

envolvidos detem - e planejam colocar a servi<;o dos interesses da 

organiza<;ao criminosa que integram - emanam da Constitui<;ao 

Federal e devem invariavelmente revestir-se de finalidade e mavel 

publicos. Qualquer ato estatal que desborde disso c viciado e, 

portanto, nulo. 

No caso presente, a situa<;ao vai muito alcm de um ato eivado 

de desvio de poder. Nao se trata apenas de congressistas que estao 

a utilizar o mandato em prol de interesses meramente privados. Na 

realidade, o cenario e de agentes politicos que estao pondo seus 
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mandatos populares a servi<;o de seus interesses particulares e da 

organiza<;ao criminosa que integram, chegando ao cumulo de proje

tar e planejar a altera<;ao do ordenamento juridica para impedir os 

orgăos que integram o sistema de justi<;a criminal de cumprir o seu 

mister. 

Trata-se de atos estatais que visam a sabotar o proprio Esta

do, na sua vertente de repressao ao crime organizado. E chocante, 

nesse sentido, ouvir o Senador Romero Jud. admitir, a certa altura, 

que e crucial "cortar as asas" da Justi<;a e do Ministerio Publico, 

aduzindo que a solu<;ao para isso seria a Assembleia Constituinte 

que ele eseu grupo politica estao planejando para 2018: " ~ " al e na 

constituinte". Anotem-se: 

Relat6rio 72, Arquivo 05 

00:15:10 SERGIO - Se inicia no supremo ( ... ) Ou corta as 
asa da JUSTI<;A e do MINISTERIO PUBLICO ou fu
deu, e quando esta coisa baixar tem que ter essa possibi
lidade, tem que cortar as as as do MINISTERIO PU
BLICO. 

ROMERO-Ali 

SERGIO - Hum? 

ROMERO - Ali na constituinte. 

Sobre esse trecho da grava<;ao o colaborador Sergio Machado 

nao deixa duvida alguma quanto ao intento de Romero Juca: 

''QUE o SENADOR ROMERO JUcA .nalizou 7 
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solU/rao politica poderia ser ou no sentido de estancar a 
Opera!ţao Lava J ato, impedindo que ela avan!<asse sobre 
outros politicos, ou na forma de uma constituinte; QUE 
JucA aventou que essa constituinte poderia acontecer 
em 2018 e nela se poderiam rever os poderes do Ministe
rio Publico corn o vies de reduzi-los" (Te=o de Colabora
<;ao n° 10) 

Fica clara, portanto, que os integrantes da organizac;:ao crimi

nasa planejam valer-se de todos os meios ao seu alcance para se 

blindar da investiga<;ao, tramando, inclusive, uma nova constituin

te, corn o escopo, entre outros objetivos, de diminuir e limitar as 

atribui<;oes do Ministerio Publico e do Poder Judidirio. 

Nesse sentido, importante rei te rar os trechos da declara<;ao de 

Sergio Machado: 

QUE JucA aventou que essa constituinte poderia acontecer 
em 2018 e nela se poderiam rever os poderes do Ministerio 
Publico corn o vies de reduzi-los; QUE o Scnador RENAN 
CALHEIROS sugcriu que isso passaria por: (i) impossibilitar 
que reus presos fa<;am dcla<;ao premiada; (ii) acabar corn o ini
cio do cumprimento das penas apas a decisao de 2' instância 
e (iii) clarificar a Lei de Leniencia, de modo que uma empresa 
pudesse fazer acordo sem confessar crime; QUE apas essas 
conversas ficou clara para o depoente que havia muitos politi
cos de divcrsos partidos pracurando construir um amplo 
acordo que limitasse a a<;ăo da Opera<;ăo Lava Jato ( ... ) QUE, 
sobrc a conversa gravada de 11/3 corn JucA, no trccho em 
que ele se refere a "cortar as asas do Ministerio Publico", o 
depoente tem a esclarecer que, quando Jud diz "ai e na cons
tituinte", trata-se de constituinte que esti scndo articulada 
para 2018 (Te=o de Colabora<;ăo n° 10) 

Au loogo d, "Op=,io Lm J'"''', firou p"w", ,m di~ 
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planos que esta organiza~ao criminosa, que se encontra incrustada 

no seio estatal, tem coma modus operandi acionar seus integrantes e 

associados que ocupem cargos e fun~6es publicas para agir em fa

vor dela, seja para o cometimento dos crimes, seja para garantir a 

impunidade. 

A investiga~ao ja demonstrou diversas vertentes do modo de 

agir dessa organiza~ao criminosa consistente em desvio de poder 

em beneficio pr6prio, tais como indica~ao de pessoas para cargos 

publicos corn o fim de arrecadar valores ilicitos; venda de emendas 

parlamentares a atos legislativos; nomea~ao de pessoas para cargos 

publicos corn o fim de interferir em investiga~ao criminal; negocia

~ao de nomea~ao de ministro para tribunais superiores em troca de 

decis6es favoraveis a integrante da quadrilha. 

As provas trazidas il tona corn a presente colabora~ao revelam 

o apice dessa pratica. Valer-se do poder constituinte originario para 

se proteger da persecu~ao criminal estatal decerto representa uma 

das mais graves modalidades de desvio de finalidade ja vista na his

t6ria do Brasil. Uma assembleia constituinte, emana~ao do poder 

constituinte originario, e manifesta~ao de poder politico de extrema 

excepcionalidade, correspondendo il ruptura corn a ordem con sti

tucional anterior, coma no caso de revolu~6es ou golpes de estado. 

Note-se a gravidade da trama engendrada pelos integrantes da 

organiza~ao criminosa: as conversas gravadas desvelam esquema 

em cursa voltado nao apenas para "estancar" a Lava J ato, mas tam-

bem para "cartar as asas" do Ministerio Publico e do Poder ]u~ . 

/.-
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ciario, que significa interferir no Iivre funcionamento enos poderes 

desses orgiios. 

o risco para a investiga<;:ăo criminal e para a propria ordem 

publica derivaria tambem, em medida mais ampla e de maxima gra

vidade, da revela<;:ăo de tratativas em curso para aprovar pacote de 

medidas legislativas voltado para embara<;:ar, ou nas palavras do Se-

nador Romero Juca, "delimitar o escopo" ou "estancar" a Opera-

<;:ăo Lava Jato. 

E patente que medidas como a proibi<;:ăo de celebrar acordo 

de colabora<;:ăo premiada com preso e a mitiga<;:ăo das exigencias 

para a celebra<;:ăo de acordos de leniencia pela Administra<;:ăo PU

blica, em especial a dispensa da admissăo de ilicitos e o afastamen

to do Ministerio Publico do arco de sujeitos do acordo, nao atende

riam ao interes se publico e poriam o ordenamento juridico brasilci

ro na contramăo das melhores praticas intemacionais e dos melho

res exemplos do direito comparado. Mas agora ha dado novo ater

rador: duas das mais relevantes Iideran<;:as congressionais do Pals 

estio trabalhando por essas medidas com o objetivo declarado de 

impedir o avan<;:o da Opera<;:ăo Lava Jato em seu desfavor e no do 

conjunto da c1asse politica. 

Năo se trata apenas de sub ordinar o interesse publica ao inte

resse individual: trata-se de sub ordinar o mais legitimo interes se pu

blica ao mais espurio interesse individual, de integrantes de organi

za<;:ao criminosa objeto de investiga<;:ăo em curso. 

Năo bastasse a trama para mudar a legisla<;:ăo, os Senadores 

;/ 
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Renan Calheiros e Romero Jud e O ex-Presidente Jose Samey ain

da revelam o plano de incluir o Supremo Tribunal Federal, reserva 

necessaria de sobriedade institucional, na costura politica de um 

grande acord o espUrio para evitar o avan<;o do complexo investiga

torio, porquanto a colabora<;ao premiada esta na raiz da efetividade 

de todos os sistemas de justi<;a criminal que combatem corn cxito a 

macrocriminalidade . 

A cria<;ao de regime disjuntivo entte o ttatamento dos acordos 

de lenicncia no marco da Lei n. 12.846/2013 e o dos acordos de 

colabora<;ao premiada no marca da Lei n. 12.850/2013, como esta 

sendo planejada visava, corn clareza solar, a dar aos acordos de le

nicncia contomos do atavico "jeitinho brasileiro": as empresas po

dedo celebra-los independentemente de admitir fatos, menos ainda 

de seus dirigentes admitirem a responsabilidade criminal correlata, 

e as competcncias em materia de cartel, mesmo quando houver cri

me, ficaram concenttadas no CADE, mais uma vez subordinando

se a instância penal it administtativa . 

Instituir limita<;oes ao manejo da colabora<;ao premiada com 

as que estao sendo urdidas poderia, em especial a proposito da 

ideia pedestte de proibi-la para presos, desafiar recursos a cortes in

temacionais de prote<;ao de direitos humanos, por patente e des

proporcional quebra de isonomia. A colabora<;ăo premiada tambem 

e meio de dcfesa e os meios de defesa devem estar mais acessiveis 

para quem esti preso. 

Năo faria sentido, como e intuitivo, que houvesse alguma vi-
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sao de interesse publico por tras de tiio tamanho retrocesso. O gue 

estava por tras da trama - corn a fanta sia mambembe de processo 

legislativo - voltada para engessar o regime juridico da colaborac;:ao 

premiada era apenas o interes se de parcela da classe politica, gue se 

encontra enredada na "Operac;:ao Lava Jato", em especial os Sena

dores Renan Calheitos e Romero Juca e o ex-Presidente Jose Sar

ney, em evitar acordos dessa estirpe gue revelem a corrupc;:ao ende

mica em gue incorrem continuadamente por anos e anos a fio (gue 

admitem e comentam sem reservas nas conversas gravadas). 

Mais de uma vez nas conversas gravadas o Senador Romero 

Juca evidencia gue o timing para a implementac;:ao do grande acordo 

de estancamento da Operac;:ao Lava Jato ficaria especialmente favo

recido corn o inicio do governo de Michel Temer. 

A Operac;:ao Lava Jato apura multiplas infrac;:6es penals gue 

envolvem organizac;:ao criminosa, o gue hoje e assente. Constitui, 

ademais, hipotese elementar - talvez a mais elementar - de embara

c;:o a essa investigac;:ao, conduta consistente em tentar evitar a cele

brac;:ao de acordo de colaborac;:ao premiada. 

Por conseguinte, a estrategia urdida passaria necessariamente 

pela inclusao do proprio Supremo Tribunal Federal nesse chamado 

"acordao", de forma a assegurar a manutenc;:ao da validade das pro

posic;:6es legislativas almejadas, de forma gue a Suprema Corte nao 

as declarasse, posteriormente, inconstitucionais. 

2. Manifestas:â.o. 
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Os fatos trazidos acima revelam gravidade incontescivel. Ade

mais, as provas, v:ilidas, corroboram indubitavelmente a sua ocor

rencia. 

Todavia, a vinda a tona da grava<;ăo e dos depoimentos de 

Sergio Machado revelou publicamente toda a estrategia entăo pla

nejada. Em decorrencia deie, sabe-se que os eventuais projetos de 

lei apresentados por vezes soh a roupagem de aperfei<;oamento da 

legisla<;ăo tedo verdadeiramente por fim interromper as investiga

<;oes de atos praticados por organiza<;ăo criminosa. 

Certamente, se năo fosse a revela<;ăo, os investigados tentari

am levar adiante seu plano. 

Todavia, ao contrario de outros ordenamentos (como o 

notte-americano, que preve o delito de conspiracy) tais atos năo săo 

penalmente puniveis. De fato, năo houve a pratica de nenhum ato 

concreta para alem da exterioriza<;ăo do plano delitivo. Assim, năo 

se ha de falar em tentativa, tendo o iter criminis parado na chamada 

fase de cogita<;ăo. 

3. Requerimento. 

Ante o exposto, o Procurador-Geral da Republica requer o ar

quivamentos do Inquerito, ressalvando expressamente o art. 18 do 

C6digo de Processo Penal e o enunciado da Sumula n. 524 do su-
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premo Tribunal Federal. 

pjc 

Brasilia (DF), 8 de setembro de 2017 . 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da Republica 
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