
SER VIÇO P11-131-1C0 FEDERAL 
Mi-POLÍCIA FEDERAL 

E)IRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 76/2017 - 

GINQ/STFIDICORJPF 

À Delegada de Polícia Federal 

GRAZIELA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Assunto: Solicitação de levantamento de dados 

Referência: Inquérito ri 4367-STF (RE N° 15/2017-GINQÍDICOR) 

Em resposta ao Memorando N°  0720/2017 - GINQ/STF/DICOR/PF, 

apresenta-se no corpo desse relatório dados relativos aos seguintes quesitos: 

Análise da atuação parlamentar do Senador ROMERO JUCÁ, nos 

anos de 2016 e 2017. Busca-se identificar supostas tentativas de 

alterações legislativas que prejudiquem o amplo funcionamento da 

operação lava jato, especialmente quanto aos temas relacionados à 

leniência, colaboração premiada e cumprimento de pena após 

condenação em segunda instância. 

Análise da atuação parlamentar do Senador RENAN 

CALHEIROS, nos anos de 2016 e 2017. Busca-se identificar 

supostas tentativas de alterações legislativas que prejudiquem o 

amplo funcionamento da operação lava jato, especialmente quanto 

aos temas relacionados à leniência, colaboração premiada e 

cumprimento de pena após condenação ciii segunda instância. 

Informações que comprovem a publicidade de encontro entre 

senadores do PMDB e PSDB em 10/03/2016 na residência do 

senador TASSO JEREISSATI. 
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RAPJ N 2  76/2017 - GINQJSTF/DICOR/PF - Inquérito no  4367-STF (RE N2  15/2017-GINQJDIC0Rj 

A. QUESITOS - MEMORANDO 072012017 

A.1.ANÁLISE DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR DO SENADOR ROMERO 

JUCÁ NOS ANOS DE 2016 E 2017. 

Essa análise visa identificar e expor atividades parlamentares que 

poderiam interferir, de alguma forma, na operação Lava Jato, seja por meio de 

proposições, matérias relatadas ou outras atividades parlamentares. 

A.2.PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DE ROMERO JUCÁ 

A.2. 1. Matéria: SF PLS 10/2017' 

Ementa: Regula a decretação de sigilo nos autos de procedimentos de 

investigação e de processos judiciais, nos termos dos Art. 50,  LX, e 93, IX, 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Data: 07/02/20 17 

Segundo esse projeto de lei, fica vedada a decretação de sigilo em 

procedimentos de investigação e em processos judiciais: 

" ... Art.3° É vedada a decreta ção de sigilo eiii 

procedimentos de investigação e em processos judiciais 

que tenham como objeto 

1 - Crimes contra a Administração Pi.blica 

II - Cri,nes de responsabilidade 

II! - Infrações penais praticadas por agentes piblicos 

IV - Atos de i,nprobidade ad,ninistranva. 

A aprovação desse projeto de lei poderia inviabilizar as inúmeras 

operações, presentes e futuras, ligadas ao combate de desvio de recursos públicos e à 

corrupção. Urna vez que, sem o sigilo necessário, essencial para andamento das operações 

e consequente produção de provas, as investigações ficariam fadadas a se extinguirem 

ainda em sua fase embrionária. O que, por óbvio, atingiria diretamente a Operação Lava 

Jato. 

1  http://www25.senado.Ieg.br/web/atividade/materias/-/materia/127953  
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RAPJ N9 76/2017 - GINQJSTF/DICOR/PF - Inquérito n°  4367-STF (RE N2  15/2017-GINQJDICOR) 

A.2.2. PECO3/2017 

Conforme a PEC 03/2017, ficaria estendido aos chefes do SENADO e da 

CÂMARA as mesmas prerrogativas dadas ao Presidente da República, incluindo a de não 

ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções: 

"Art. 86 (...) 
40  O Presidente da República, na vigência de seu 

mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos 

ao exercício de suas fim ções. 

Segundo reportagem da revista Veja2, publicada em 15 de fevereiro de 

2017, JUCÁ atuou na tentativa de blindar os presidentes da CÂMARA, EUNÍCIO 

OLIVEIRA, e do SENADO, RODRIGO MAIA que, na época, embora não fossem 

investigados, haviam sido citados na Operação Lava Jato. Além disso, em acordo interno 

do PMDB, teria ficado definido que JUCÁ seria o próximo indicado à Presidência da 

República. Ou seja, essa medida o beneficiaria diretamente. 

A revista Veja continua, relata que em menos de três horas após protocolar 

a proposta de emenda à constituição, ROMERO JUCÁ, pressionado pela repercussão 

negativa da medida, divulgou nota afirmando a retirada do projeto em trarnitação. 

A.2.3. Emendas ao PLS 280/20163 

Conforme demonstrado a seguir, o Senador RENAN CALHETROS 

apresentou Projeto de Lei que define os crimes de abuso de autoridade, tendo o Senador 

ROMERO JUCÁ apresentado 06 emendas relacionadas aos artigos 1°, 2°c 4°, bem como 

propondo a criação de novos artigos, como por exemplo: 

"Ari. XX Promover, permitir ou tacilitar a revelação ou a 
divulgação de informação sigilosa ou inan tida em segredo 
con tida em processo judicial ou procedimnen to de 
investigação, a autoridade que tenha o dever de preservá-
los. Pena: 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e 
,nulta. 

2  http://veja.abril.com.br/brasil/juca-recua-de-pec-para-blindar-eunicio-e-maiaJ  
http://www25.senado.Ieg.br/web/atividade/materias/-/materia/126377  
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"Art. XX O au. IOdo Decreto-Lei n°3.689, (te 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar com 
a seguinte redação. "Au•t. 10. A autoridade policial ou o 
órgão do Ministério Público relatará o inquérito ou 
finalizará o procedimento de investigação em 60 (sessenta) 
dias, se o investigado estive,- preso, contado o prazo do dia 
em que for realizada a prisão, ou em /80 (cento e oitenta) 
dias, quando estiver solto. 

§ 6"A autoridade policial ou o Órgão do Ministério Público 
que injustificadamente deixar de cumprir os prazos 
determinados neste artigo sujeitar-se-á às sanções 
comninadas aos crimes de abuso de autoridade. (NR)" 

'Art. XX Prorrogar a investigação sem justflcativa, 
procrastinando-a em 	prejuízo do iii ve.s tigado ou 
fiscalizado. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

"Art. XX Promover, 1'nniIim ou facilitam' a revelação ou a 
divulgação de infi)rmnação sigilosa ou inan tida em segredo 
(:0,? tida em processo judicial ou procedimnenio de 
investigação, a autoridade que tenha o dever de preserl'á-
los. Pena: 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e 
unulta. 

A.3.MATÉRIAS RELATADAS PELO SENADOR ROMERO JUCÁ 

Apesar das inúmeras temáticas relatadas pelo Senador em tela, nos anos 

de 2016 e 2017, não foram identificadas matérias que pudessem promover, de alguma 

forma, alterações legislativas que resultasse em empecilhos à Operação Lava Jato. 

Não foram encontradas proposições relacionadas, especificamente, aos 

temas de leniência, colaboração premiada e execução de pena após condenação em 

segunda instância. 

B. ANÁLISE DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR DO SENADOR RENAN 

CALHEIROS NOS ANOS DE 2016 E 2017. 

Essa análise visa identificar e expor atividades parlamentares que 

poderiam interferir, de alguma forma, na operação Lava Jato, seja por meio de 

proposições, matérias relatadas ou outras atividades parlamentares. 
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B.1.PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DE RENAN CALHEIROS 

B. 1.1. Matéria: SE PLS 280/2016 

Ementa: Define os crimes de abuso de autoridade e dá outras 

providências. 

Data: 05/07/2016 

Segundo esse projeto de lei, ficariam definidos os crimes de abuso de 

autoridade cometidos por membro de Poder ou agente da Administração Pública, servidor 

público ou não, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que, no exercício de 

suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abusa do poder que lhe foi conferido. 

No entanto, segundo reportagem publicada na Câmara dos Deputados5, em 

30/03/2017, o próprio juiz federal Sérgio Moro, em depoimento à comissão especial, 

criticou o projeto de lei em tela: 

"Ninguém é faworável a qualquer abuso, mas o que se 

receia é que, a pretexto de combater abusos, seja 

criminalizada a investigação e o cumprimento da lei" 

Segundo o mesmo, se aprovado, o projeto poderia fazer com que os 

magistrados tivessem receio de decidir sobre casos que envolvessem pessoas "política e 

economicamente poderosas". 

Segue abaixo, como exemplo, alguns dos artigos que direta ou 

indiretamente poderiam vir a enfraquecer a atuação do Judiciírio. Ministério Público e 

Polícia Federal. 

"Art. 90  Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão 
fora das hipóteses legais ou seni .vuas formalidades: 

Pena- detenção, de / (um) a 4 (quatro) anos, e ,nulta. 

"Art. 13. Constranger alguém, sob ameaça de prisão, a 

depor sobre fatos que possam incriimná-lo: 

Pena- detenção. de / (um) a 4 (quatro) mios, e multa" 

"Art. 28. Reproduzir ou inserir, nos autos de investigação 

ou processo criminal, diálogo do um t'estigado com pessoa 

http://www25.senado.Iegbr/web/atvjdade/materjas/-/materja/126377  
S http://www2.carnara.Ieg.br/camaranotjcias/notjcjas/DIREITO-E-JUSTICA/528205-MORO-CRITICA  

PROJETO-DE-RENAN-CALHEIROS-SOBRE-ABUSO-DE-AUTORIDADE.html 
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RAPJ N2  76/2017 - GINQJSTF/DICOR/PF - Inquérito no  4367-STF (RE N2  15/2017-GINQJDICOR) 

que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, 

deva guardar sigilo, ou qualquer outra fr,na de 

comunicação entre (linhos, sobre fatos que ('oiiStitUamfl 

objeto da investigação. 

Pena - Detenção, de 6 (sei.v) meses a 2 (dois) anos, e multa 

"Arf. 38. Exceder-se o agente público, sem justa causa, no 

cumprimento de ordenz legal; de mandado de prisão ou de 

mandado de busca e apreensão, comii ou sem violência. 

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (uni) ano, e multa, 

sem prejuízo da pena comimiada à violência. 

No entanto, a tramitação do referido projeto de lei foi encerrada, constando 

corno destino a Coordenação de Arquivo, em 10/07/2017. 

B.2.MATÉRIAS RELATADAS PELO SENADOR RENAN CALHEIROS 

Apesar das in!ímeras temáticas relatadas pelo Senador em tela, nos anos 

de 2016 e 2017, não foram identificadas matérias que pudessem promover, de alguma 

forma, alterações legislativas que resultasse em empecilhos à Operação Lava Jato. 

Não foram encontradas proposições relacionadas especificamente aos 

temas de leniência, colaboração premiada e execução de pena após condenação em 

segunda instância. 

C. INFORMAÇÕES QUE COMPROVEM A PUBLICIDADE DE ENCONTRO 

ENTRE RENAN CALHEIROS E SENADORES DO PMDB E PSDB EM 

10/03/2016. 

O encontro entre os Senadores, em 10 de março de 2016, foi, realmente, 

divulgado nos veículos de comunicação. Como exemplo, tem-se a reportagem do G16, 

publicada em 10/03/2016. 

Segundo a mesma, a reunião entre peemedebistas e tucanos ocorreu na 

casa do Senador TASSO JEREISSATI (PSDB-CE), no mesmo dia em que RENAN 

CALHEIROS e outros Senadores do PMDB tomaram café da manhã com ex-presidente 

6 http://g1.lobo.com/politica/noticja/2O16/03/apos-jantar-senadores-djzem-Que-pmdb-e-psdb-vaO-
caminhar-juntos,  html 
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. Ainda na reportagem. os Senadores TASSO e 

EUNÍCIO informaram que o tema da reunião foram os diversos cenúrios para a crise 

política do governo DILMA, entre os quais o impeachment da petista. 

Após jantar, senadores dizem que 
PMDB e PSDB vão 'caminhar juntos' 
Renan ('alhuiros e senadores do P\11)R se reuniram com cúpula do PSDB. 
Líder do P'\II)R disse que cenúrios' como impcachiucnt foram del)atidos. 
Nathalia Passarinho 1) G 

Apús reunião nesta quarta-leira (lO) do presidente do Senado. Renan C'alheiros (PMI)B-AL . e 

outros senadores peemedebistas com a cúpula do PSDB, o líder do PMDB. Lunício Oliveira 

informou que os dois partidos vão ''caminhar juntos" em busca de ''alternativas" para o país (veja 

abaixo ;'ídeo que izostra se,zadores das duas siglas após o encontro). 

A reunião entre pecmedehistas e tucanos ocorreu na casa do senador Tasso Jcrcissati( PSI)B-

CE). no mesmo dia em que Renan e outros senadores do PMDI3 tomaram café da manhã com o 

ex-presidente Luiz Inúcio Lula da Silva. 

Na saída da reunião. Eunício e o senador fasso Jeireissati (PSDB-CE) informaram que foram 

debatidos "diversos ccn;írios'' para a crise polílica do governo I)ilma Rousselï. entre os quais o 

i mpeachment da pctista. 

"Não podemos ficar paralisados vendo o país derreter. O PMDB e o PS1)B vão caminhar juntos 

eni busca de solução para o país, l)iscutimos todos os cenários possíveis: o impcachment. a 

cassação da chapa pelo TSE e até a pernianncia dela LI)ilnia (". disse Eunício Oliveira. 

O líder do PMDI3 disse, ainda, que outros partidos serão procurados para aderir ao movimento que 

discutirá os "cenários" Iiossí\'eis para a crise. Perguntado se o PT seria chamado a pailicipar. o 

senador disse: "Se ele quiser participar...". 

Lunício Oliveira. Renan Calheiros e o senador Romero Jucá (PM[)B-RR) de,,ceram do 

apartamento de Tasso Jcireissati junto com os senadores tucanos que palticiparani da reunião - 

Aloysio Nunes (PSDB-SP). Aécio Neves (PSDB-MG) e Cússio Cunha Lima (PSDB-PE). O 

presidente do Senado não quis falar com a imprensa, mas informou que Tasso Jeireissati twa 

escolhido para falar em nome de todos sobre a reunião. 

''O momento é muito grave, o momento é muito sério e Partidos do tamanho do PSDB e do 

PMDB não podem ficar omissos. Decidimos que vamos trabalhar juntos. É fundamental 

conversarmos parti buscar uma saída, unia solução para essa crise. Do jeito que está não da parti 

continuar. E essa a conclusão. E com certeza vamos tentar aglutinar outras frças políticas", disse 

Tasso Jeireissati. 
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() sCiiad)r tucano alirmou que várias altcrnativas" toram discutidas coiri o PMDB. mas destacou 

que tinia deciSão sobre O) que seria dcÍndido dependeria da adesão de Outros pailidos à discussão. 

E essencial aglutinarmos várias inças p(.)lílicas. Tem outros paiiidos que estavam Ina haseT e que 

estão percebendo de que é preciso encontrar uma saída. Estamos indo para o abismo. O que 

definimos é que PSI)B e PMDB vão trabalhar juntos Com O objetivo flo) curto) pruzo de 

adutinarmos outras lorcas e buscar uma solução". afirmou Jercissati. 

Seundo Jercissati. !oiam discutidos na reunião desta noite cenários Como impeachmcnt e decisão 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre pedido de cassação da chapa de Duma RousselT 

e Michel 	 Temer. 

O líder do PMDB confij-nioij que a lala de Tasso Jereissati corresponde ao que ki discutido na 

reunião. É isso que o Tasso lalou. Nós cornhinamos que ele filaria, porque i o dono da Casa. 

Quando se combina a conversa às claras não tem olI Iquando unia inlormação oS divulgada sem 

citar a fnitef'. disse. 

Eunício Oliveira dctndcu ainda que o Congresso seja protagonista' das discussões sobre 

alternativas para a crise. Mas não tem delinição. Tem vários ceiiários, inclusive o cenário com ela 

Il)ilma no podcrj, alirmou, destacando que não há um acordo para derrubar a presidente Duma 

Rou.sseff da presidência. 

Brasília/DF, 13 de julho de 2017. 

Alan Jonathan Pereira Testi 
Agente de Polícia Federal 

GINQ/STF/DICORJPF 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MJC - POLÍCIA FEDERAL - SEDE 

CONCLUSÃO 

Ao21 dia(s) do mês de julho de 2017, faço estes autos 
DPF GRAZIELA MACHADO DA COSTA E SILVA (a). Eu, 
ANDRE LUIS ACOSTA DOS SANTOS, Escrivão de Polícia Feder 
n° 8676, lotado(a) e em exercício nesta PFIMJC, que o lavrei. 

DESPACHO 

Junte-se aos autos resposta da empresa AZUL; 
Junte-se relatório conclusivo, encaminhando-se os autos ao Exmo. 

Ministro EDSON FACHIN; 

Brasília/DF, 21 de julho de 2017. 
1 	/ 

GRAZIELA MACI-AÓO DA COSTA E SILVA 
Delegada de Polícia Federal 

DATA 

Ao>21 dia(s) do mês 	iJlho 	017, recebi estes autos com o Despacho 
da Autoridade. u, 	/ 	NDRE LUIS ACOSTA DOS SANTOS, 
Escrivão de Políc F 	ai, atr ula n° 8676, lotado(a) e em exercício 
nesta PF/MJC, que 	vr 

JUNTADA 

Ao(s) 21 dia(s) do mês de julho de 2017, faço j 	a os autos do(S) 

documento)S)  referido)5) no Despacho supra. Eu, 	 DRE LUIS 
ACOSTA DOS SANTOS, Escrivão de Polícia Fede , atr u n° 8676, 
lotado(a) e em exercício nesta PF/MJC, que o lavrei. 

RE N°0015/2017-1 
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Azul  
ILUSTRÍSSIMA SENHORA GRAZIELA MACHADO DA COSTA E SILVA - 

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ) 

Ofício n° 0621/2017 - RE 0015/2017-1 - PF/MJC - GINQ 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 09.296.295/0001-60, com sede à Avenida 

Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Edifício Castelo Branco - Office Park, 

Torre Jatobá - 90 andar - Tamboré, CEP: 06460-040, por sua Advogada infra 

assinada vem, respeitosamente, à presença deste I. Órgão, informar o quanto 

segue. 

Através do Ofício em epígrafe foram solicitadas informações 

existentes no banco de dados da AZUL referentes a todos os eventuais registros de 

voos realizados pelos Srs, JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO (CPF no 

108.841.497-49); JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (CPF no 

110.786.854-87); ROMERO JUCÁ FILHO (CPF n0095.828.194-72); JOSÉ DE 

RIBAMAR SARNEY (000.607.043-49); EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 

(CPF no 132.639.190-91) e CÉSAR ASFOR ROCHA (CPF no 014.956.233-

00), no período compreendido entre 01/01/2016 até 31/05/2016. 

Para chegar a tal informação, faz-se necessária pesquisa no sistema 

de reservas e banco de dados da AZUL, contudo após apuração cumpre informar 

que não foram localizadas reservas no período requisitado para os referidos 

indivíduos. 

Sendo o que havia a informar, a AZUL permanece à inteira disposição para 

quaisquer esclarecimentos suplementares. 

De Barueri/SP para Brasília/DF, 04 de Julho de 2017. 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 

Samanttia Gol erg A gusto 

OA'B/SP n° 311.041 

Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, na 939, torre Jatobá, Tarnboré. 
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Relatório Conclusivo - Inquérito n9  4367/DF (RE n9 15/2017-1)  

	

1. 	INTRODUÇÃO 	 - 

	

1. 	O inquérito originário em referência foi inicialmente autuado como Petição 

n2  6323, em 04/10/2016 (fls. 01/03), a partir do Termo de Colaboração Premiada flQ  10 

de JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO - ANEXO DENOMINADO OBSTRUÇÃO E 

ACORDÃO (fls. 04/10 e 86/91) e mídia com gravações produzidas por ele como 

interlocutor de reuniões com JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, ROMERO JUCÁ 

FILHO e JOSÉ SARNEY, ocorridas nos dias 23 e 24/02/2016, 10 e 11/03/2016 (fis. 11). O 

referido inquérito foi distribuído ao Ministro TEORI ZAVASCKI por prevenção, 

decorrente da Petição n2 6138. 

	

2. 	Houve requerimento de instauração de inquérito pela Procuradoria Geral da 

República em 06/02/2017 (fls. 16/68), acompanhado de alguns outros Termos de 

Colaboração (fls. 70/85), bem como das Informações n9  068 a 075/2016 da Secretaria 

de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR, com a degravação dos referidos áudios (fls. 93/310), 

sendo tema central a busca de uma solução política que representaria embaraço às 

investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO a partir das seguintes medidas: 

"(i) atingir, por medida legislativa, a decisão do pleno STF no julgamento do Habeas 

Corpus n° 126292, de forma a impedir o início de cumprimento das penas após 

confirmação da apenaçõo criminal por Tribunal de segundo grau de jurisdição; 

dificultar que os investigados e réus celebrem acordos de colaboração premiada; 

rever e reduzir os poderes do Ministério Público, mediante convocação de nova 

Constituinte; 

investir contra a lei de leniência, permitindo celebração de acordos 

independentemente de reconhecimento de crimes; 

atuação junto ao STF, notadamente ao Ministro Teori Zavascki, a fim de 

determiná-lo, por meio ou razões não jurídicas, a manter sob sua competência, 

mesmo sem regra atrativa de competência, pessoa não detentora de foro por 

prerrogativa de função e, com isso, convencê-lo (o colaborador) a não celebrar 

acordo de colaboração; 

cooptação subreptícia de Ministros da Supremo Corte para assegurar plano de 

anistiar vários envolvidos, em grande parte agentes políticos, no investigação. 

(Petição n2  6.323 - fls. 20/2 1) 

	

3. 	Nos Termos de Colaboração ng 01 - PAGAMENTOS MENSAIS A POLÍTICOS 

(fls. 70/74), n2  04 - ANEXO SARNEY (fls. 75/77), n 2  05 - ANEXO JUCÁ (fls. 78/81) e n2  06 

- ANEXO RENAN (fls. 82/85), JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO detalha como 

alcançou apoio do seu grupo político no PMDB para sustentação de sua nomeação como 

presidente da TRANSPETRO S/A, subsidiária integral da PETROBRAS S/A, cargo que 
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Relatório Conclusivo - Inquérito n2 4367/DF (RE 0Ç  15/2017-1) 

exerceu de meados de 2003 até o final de 2014. Narra ainda os esquemas ilíciic ali 

existentes envolvendo referidos parlamentares. 	 1 

Foram ainda apensados a este Inquérito, conforme manifestação ministerial 

às fI. 68 e decisão judicial às fi. 317, os autos da Ação Cautelar ng 4173, em que a 

Procuradoria Geral da República requereu, em 23/05/2016 (fls. 02/60 da Ação Cautelar 

n 2  4173), a prisão preventiva de JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, ROMERO 

JUCÁ FILHO e JOSÉ SARNEY, pelos mesmos fatos que constituem objeto deste 

apuratório e com lastro nos mesmos elementos de prova, pedido que contou com 

decisão desfavorável do Exmo. Ministro Teori Zavascki (fls. 311/344). 

Portanto, o presente Inquérito objetiva confirmar autoria e materialidade 

do crime de embaraço à investigação relativa à organização criminosa, supostamente 

praticado por JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, JOSE RENAN VASCONCELOS 

CALHEIROS, ROMERO JUCÁ FILHO e JOSÉ SARNEY, conforme previsto no art. 2°, § 1°, 

da Lei 12.850/2013: 

Art. 2 9  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoa/mente ou por interposta 

pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 

correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

§ 19  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraço 

a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 

Passemos a tratar das diligências empreendidas com propósito de confirmar 

os fatos narrados pelo colaborador e esclarecer o conteúdo das conversas apresentadas 

por ele, supostamente destinadas à obstacularização da Operação LAVA JATO. 

II. 	DA SUBVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA A PARTIR DE UM PACOTE DE 

MEDIDAS LEGISLATIVAS 

Uma vertente que teria sido vislumbrada nas conversas captadas entre os 

investigados como embaraço às investigações da Operação Lava Jato, por condutas 

autônomas e praticadas com a mesma finalidade, envolve a utilização da atividade 

parlamentar legislativa através de "um acordo amplo, envolvendo diversos partidos, em 

especial PMDB, PSDB e alguns integrantes do PT, como Dilma e Lula", numa espécie de 

"grande pacto nacional entre estes, com a participação do Supremo Tribunal Federal, 

para encerrara Lava Jato", sendo assim delineado: 
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Relatório Conclusivo - Inquérito n9 4367/DF (RE ng 15/2017-1) -- 

"(1) atingir, por medida legislativa, a decisão do pleno STF no julgamento do Habeas 

Corpus n° 126292, de forma a impedir o início de cumprimento das penas após 

confirmação da apenação criminal por Tribunal de segundo grau de jurisdição; 	 fr 
dificultar que os investigados e réus celebrem acordos de colabora ção premiada; 

rever e reduziras poderes do Ministério Público, mediante convocação de nova 

Constituinte; 

investir contra a lei de leniência, permitindo celebração de acordos 

independentemente de reconhecimento de crimes; ... (Petição n9 6.323 - fls. 20/21) 

Para melhor compreensão do conteúdo probatório apresentado nos 

diálogos captados pelo colaborador e transcritos nos Relatórios de Informação da 

Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República - SPEA/PGR, 

constantes nos autos da Ação Cautelar n2  4173, reunimos os principais trechos em que 

a amplitude dos temas foi discutida, sendo importante a contextualização do cenário 

político que o país vivia naquele momento, com a participação direta das lideranças do 

PMDB na articulação do processo de impeachment da Presidente DILMA ROUSSEF. 

Percebe-se que esse tema está entremeado nos assuntos diretamente 

vinculados a SERGIO MACHADO, causando inicialmente certa dificuldade na associação 

de algumas das medidas ali discutidas com a pretensa solução para "estancar a 

Operação Lava Jato". 

11.1. DIÁLOGO ENTRE SERGIO MACHADO E JOSÉ SARNEY 

No primeiro diálogo entre SERGIO MACHADO e JOSÉ SARNEY, o 

colaborador demonstra receio com novas delações e com a atuação de SERGIO MORO, 

além de preocupação com a prisão após condenação em segunda instância, tendo o 

ex-senador insistido que o advogado BULHÕES, já constituído por SERGIO MACHADO, 

resolveria essas questões do processo tranquilamente, assim como acreditava que o 

entendimento do STF quanto à execução de pena ainda levaria muito tempo para ser 

implementado. Também mencionaram a necessidade de aprovação do "negócio da 

leniência" e, no trecho do diálogo em maior destaque, percebe-se que é o colaborador 

quem instiga a necessidade de um encontro e um acordo incluindo RENAN CALHEIROS: 

Relatório n9  68— SPEA/PGR (fis. 84/117 da AC 4173) 

00:20:00 SÉRGIO - ... eu tô muito preocupado, Presidente. É que eu acho... primeiro.., esse negócio da 

segunda instância me preocupa muito... 

00:21:00 

SERGIO - E ele, por causa desse negócio do PAULO ROBERTO, acha que eu sou o, o, o ... Fui eu que 
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Relatório Conclusivo - Inquérito n9  4367/DF (RE n9 15/2017-1) 

(carreguei) vocês. Ele acha... mas não tem nada, não tem nada no meu, nada, não tem coisa nenhúma. 

Ele acha... Não foi encontrado nada sobre mim, sobre ele. Não tem nada... Agora eu tenho medo de 

delação. 

SARNEY— Delação de quem? 

SÉRGIO - De qualquer empresa dessas que (tratei). Estão levando tudo nessa maluquice.. .Até agora não 

tem nada, porque as dela cões que fizeram são ridículas e totalmente explicáveis. 

SARNEY— Num, não te mete no, no... (...) 

00:32:00 ... SÉRGIO - Nós precisamos arranjar um lugar, Presidente, para conversar com o RENAN. O Sr. 

fazer essa ponte hoje num lugar diferente, porque no casa dele não porque, num lugar que pudesse 

conversar [Ouve-se o ruído de aeronave]. 

SARNEY - Posso fazer (...). 

SÉRGIO - Agora, o que me preocupo não é o que existe hoje. O que me preocupa é essa questão que o 
SUPREMO aprovou, Isso me preocupa. [Ruídos próximos ao microfone] 

SARNEY— Qual? 

01:10:00 SÉRGIO - De segunda instância, que eu tenho medo que comece uma onda de delação. Todo 

mundo vai fazer delação. Aí vamos ver quem, quem vai resistir. Se todo mundo fizer... Então, o que, que 

acontece, Presidente? Até... 

SARNEY— O Tribunal de Contas não aprovou todas as suas contas? 

SÉRGIO —Aprovou. Tá aprovado. 

SARNEY - Mas quem podia fazer essa delação? 

SÉRGIO -Presidente, o caro que vai... Os caras tão mentindo à vontade. Quer dizer... 

SARNEY - Mas alguém sabia disso? 

01:13:58 SÉRGIO - Que dava pra mim, sabia. É um fato. Não pra quem era, que, o destinatário... 

SÉRGIO - Mas a Presidenta não acompanhar isso, Presidente, não saber, não interferir? 

SARNEY - A Presidente? 

SÉRGIO —A Presidenta! 

SARNEY —Ah, não! Mas ela não tá ligando pros outros. Ela tá querendo se safar ela. 

SÉRGIO - Eu sei, mas esse negócio aí vai pra cima dela! 

SARNEY - É, mas ela não tá, não tá... 

SÉRGIO - Porque olha, se a ODEBRECHT fizer delação premiada, vai cair a República. 
SARNEY - Eu sei. 

01 :24:00 SÉRGIO - Diz que o, essa delação da, da, da ANDRADE GUTIERREZ vem muito pesada em cima 

do PT, em cima do SÉRGIO, muito pesada no RIO, mas poupa o AÉCIO. ... Outro caminho que tem que ter 

é a aprovação desse, desse, desse projeto de leniência na CÂMARA o mais rápido possível. Que esse 
livra tudo, criminal, livra tudo. O EDUARDO tá doido, né, Presidente? 

SARNEV— Completamente. 

SÉRGIO —Agora, ô cara frio! 

SARNEY - Tem que lembrar o RENAN disso, para ele aprovara neqácio (da leniência). 

SÉRGIO - Então, Presidente, é esse o quadro. O Sr. ouviu. É horrível essa situação, porque (assim) (...) fica... 

01:25:00 SARNEY— Mas não se preocupe ainda com esse neqócio de, de, de segunda instância, porque 

isso ainda é, é uma, uma questão lá, ló teria que, não é da, da (...) 

SARNEY - Pois então, não se preocupe. isso aí vai demorar muito (supostamente). 

[Vozes desconexas ao fundo] 

SÉRGIO -Porque  (Presidente)? 

SARNEY— Hein? 

SÉRGIO - Por que? 

01:29:00 SARNEY - Porque a decisão foi tomada num processo. E tem decisões contrárias. Há 
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Relatório Conclusivo - Inquérito n9 4367/DF (RE n2 15/2017-1) 

jurisprudência divergente. Cabe embargos de declaração dessa (coisa), embargos Infringentes. [Pessoas 
falando ao fundo] 

SÉRGIO - Nessa decisão? 

SARNEY— Nessa decisão do SUPREMO. Entendeu? E você depois pode pedir a nulidade do processo (...) 

porque é contrário à Constituição. Isso para vir aínda, pra (se) tornar realidade vai demorar muito. 

SÉRGIO - Mas já estão executando prisão! [Pessoas conversando ao fundo] 
SARNEY— Quem? 

SÉRGIO —Já estão executando prisão! Ontem prenderam um caro do cartel(...) 

SARNEY - Sim, mas ele vai entrar na Justiça. Vai entrar, vai pedir habeas corpus. Pode pedir tudo. Quer 

dizer... Cada ação dessa é... E os juizes fazem isso pra poder brilhar, mas não pode, não pode, só por, por, 

porque o jorna/noticiou que teve uma decisão, fazer isso. Não tem. 

(destaques nossos) 

Ao ser indagado nestes autos (fls. 411/420) acerca da proposta de alteração 

legislativa relacionada à leniência, SERGIO MACHADO disse que teria relação com o 

impedimento de pessoas físicas realizarem colaboração dentro do acordo de leniência, 

não se recordando se trataram com detalhes desse tema, que já havia sido discutido no 

Congresso Nacional em Projeto de Lei. 

Com relação à leniência, ao ser ouvido (fis. 411/420), JOSÉ SARNEY disse 

que, por não ser mais Senador, não tinha conhecimento dos termos desse projeto, 

cabendo ao Congresso Nacional a responsabilidade de votar. 

Em segundo diálogo com JOSÉ SARNEY, falam novamente da questão do 

impeachment e da viabilização de um "acordão" para "salvar o país": 

Relatório n2 71 - SPEA/PGR (fls. 195/219 da AC 4173) 

00:02:12 SÉRGIO - Eu não tâ entendendo o nosso amigo RENAN. 

SARNEY - Mas o negócio está sério. DILMA deve cair dentro de um mês, no máximo. 

SÉRGIO - É porque ninguém aguenta mais não, presidente. 

00:02:25 SARNEY - Não. Não é isso não. A (ODEBRECHT) (Ruidos) não queremos (...) do diretor (...) e eles 

vão abrir, vão contar tudo vão livrar a cora do LULA e vão pegar a DILMA. (Porque com ele quem tratou 

diretamente com ele do pagamento do JOÃO SANTA NA foi ela). E eles vão, vão fazer (...). (E essa) história 

foi muito ruim (pra) eles e ... tem jeito dela mudar isso. Com  isso não tem jeito. 

00:03 :45 SÉRGIO - (Entendi). 

SARNEY - Agora precisa é (se armar) como nós vamos fazer com a situação porque a oposição não vai 

aceitar isso (que tá aí não...). Nós temos que fazer algum acordo (geral) inclusive. 

SÉRGIO - Inclusive com o Supremo, com todo mundo. 

00:04:12 SARNEY - Do Supremo (...) e do Supremo com os jornais, com as forças armadas não pode 

abandonaras forças armadas (...) (não passa de um mês e duas semanas) ( ... ). 

00:12:19 SÉRGIO - Presidente (quantas pessoas vinham?). Porque ( ... ) que era que era o asse, primeiro-

chefe de imprensa do LULA diz que tá ( ... ) em Brasilia. ( ... ) meia hora e o LULA (...) Presidente. 

00:12:38 SARNEY - Não, o LULA tá (...) e a DILMA também ( ... ) essa semana (...) de todo mundo aí ela já 

sabe ( ... ) ou se é parlamentarismo. 

00:13:00 SÉRGIO - Também não sei se (...) vai renunciar né. 
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Relatorio Conclusivo Inquerito n° 436 J/DF (RE n° 15/2017 1)  

SARNEY-(...) 

00:13:08 SÉRGIO - A menos traumática ... e aí se estabelecia uma nova (...). Se o PT não tivesse (...) ontem 

à noite (...) com o PM, com o PSDB, PSDB ainda bem que caiu a ficha, espero. (Tão) sabendo que os 

próximos serão eles e que acabou (...) cortar a cabeça do (...) e não ia sobrar pra nenhum dos dois, você 

viu como hoje já apareceu uma pesquisa com 18% ... pra Presidente. 

00:13:43 SARNEY - Já apareceu com 18%? 

00:16:17 SÉRGIO - ( ... ) vou tentar conversar como Romero e vê se converso (...) e vê que estratégia agente 

podia traçar, porque não tem muito tempo não. 

00:16:29 SARNEY - Não, essa semana vai ( ... ) essas duas semanas vão ... o Brasil vai, vai... 

00:16:36 SÉRGIO - E pra gente é bom porque a gente saí fora do foco. O que eu conto, presidente, é que 

essa porra vai estourar e aí acaba tudo, porque não dá para. ..a economia não aguenta mais, a economia 

não cheqa a junho. E a DILMA não tem (...),essa ideia do Lula ir pro Governo poderia dar um s. .. é uma 

loucura, né, não acha? E ele não vai... 

00:18:06 SÉRGIO - O Senhor acho que esse impeachment vem rápido, Presidente? com a delação do... 

00:18:09 SARNEY - cof, cof, cof, cof... O processo de impeachment iniciou ontem. E com essa delação, 

todo mundo faz essa (porro). 

00:18:11 SÉRGIO - E essa destituição, Presidente? MICHEL TEMER? 

00:18:29 SARNEY - Essa é uma decisão que (viabiliza). 

00:18:34 SÉRGIO - Que seria grande coisa pra gente né, Presidente? 

00:18:36 SARNEY - Seria uma grande coisa. Nós temos que viabilizar. Viabilizar com a DILMA, não é o 

(...) e um acordão nacional. 

00:18:58 SÉRGIO - Presidente, (uma coisa que eu vou contar pro senhor, confidencial, pro MICHEL eu 

çJ), como é que vai ser? 

00:19:06 SARNEY- Porque o MICHEL, se ele fizer só o que o Constituição manda que ele assuma hoje e ele 

também não resolve nada, né? 

00:19:17 SÉRGIO - tem que ser um grande acordo pra salvar o Brasil. Juntando judiciário. Vamos parar 

com esse negócio do MORO (...) 

SARNEY - A DILMA já sabe, a DILMA aceitou, aceitou (o parlamentarismo). 

00:3 7:48 SÉRGIO - (Não era a solução né, Presidente)? 

00:3 7:50 SARNEY - Mas tem que costurar. JOSÉ SERRA tá na comissão, mas... 

00:3 7:56 SÉRGIO - Não costura não! nada. 

00:37:57 SARNEY- Não costurou nada, porque é, não acertaram como é que vão fazer. 

00:38:06 SÉRGIO - Quem o senhor acha que pode costurar isso? 

00:38:10 SARNEY- Eu acho que (pode) primeiro tem que falar com MICHEL. Eu quero vê se eu falo com 

MICHEL hoje. 

00:38:19 SÉRGIO - Eu acho que o senhor tem que falar, porque a relação do MICHEL com o RENAN é uma 

relação . . . RENAN não engole MICHEL direito. 

00:38:2 6 SARNEY - Eu quero falar com MICHEL hoje. 

00:38:30 SÉRGIO - Ele é fundamental. 

00:38:32 SARNEY - Falei com RENAN ontem (...) 

00:38:38 SÉRGIO - Ele não enqole o MICHEL, não. 

00:38:39 SARNEY - ( ... ) 

00:38:41 SÉRGIO - O MICHEL, o EDUARDO, é um negócio tão pequeno, tão mesquinho.., nesse momento. 

Eles tinham era que salvar o País. De qualquer maneira para salvar o País era a DILMA, na hora que 

tirar a DILMA pára e é para fazer um acordo com o Ministério Público para parar tudo. 

00:39:05 SARNEY - 

00:39:08 SÉRGIO - Pára tudo. 

(destaques nossos) 
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Relatório Conclusivo - Inquérito n2 4367/DE (RE n9 15/2017-1) 

14. 	Em mais um diálogo com JOSÉ SARNEY tratam da queda da Presidente 

DILMA e da necessidade de MICHEL TEMER fazer um governo de "união nacional": 

Relatório ri2 74— SPEA/PGR (fis. 258/276 da AC 4173 

00:08:31 SERGIO: Presidente, agora tem três saídas para a presidente Duma, a mais inteligente. 

SARNEY: Não tem nenhuma saída. 

SERGIO: É ela pedir licença. 

SARNEY: Nenhuma saída, SERGIO. 

SERGIO: Tem não né? 

SARNEY: Não. 

SERGIO: Ela só tem que ser muito rápida, presidente. 

SARNEY: Eles não aceitam nem parlamentarismo com ela. 

SERGIO: Tem que ser muito rápido. 

SARNEY. E vai, está marchando para ser muito rápido. 

SERGIO: As de/ações estão caindo às pencas, né? 

SARNEY: A Odebrecht veio com uma metralhadora de ponto 100. 

00:09:13 SERGIO: É. Acabei de sair da casa do nosso amigo. 

SARNEY: Teve lá? 

SERGIO: Acabei de sair, e expliquei tudo a ele, com todos os detalhes, e ele acha que é urgente a gente 

marcar uma conversa com o senhor, o Romero e ele que pode ser aqui só não pode ser na casa de/e 

porque entra muito gente. Onde é que o senhor acha melhor? 

SARNEY: Aqui. 

00:13:05 SERGIO: Âncora. Ele se Judeu. Como é Presidente, numa crise desse tamanho. A Presidente tá 

sem Ministro da Justiça, Presidente? E não tem um plano 8, não tem alternativo, o Governo acabou, 

acabou, acabou, acabou, acabou, acabou. Agora se a gente não agir, outra coisa que é importante para 

gente. De eu ter a informação,  é que para o PSDB, a (...) eu botei aqui também. Eles sabem que eles são 

a próxima bola da vez. 

SARNEY: Ele não vão se safar. 

SERGIO: Eles não vão se safar. Eles não tinham essa consciência, eles achavam que ia botar todo mundo 

de bandeja. Então é o momento ideal para se tentar construir uma solução à la Brasil a gente sempre 

conseguiu nas crises e o senhor é um mestre para isso. E desses que estão ai o senhor é o que tem a melhor 

cabeça. A gente tem que construir uma solução. O MICHEL merece confiança, O MICHEL que ir para um 

governo grande, um governo (..) nacional, um governo de integração e etc, etc, etc. 

SARNEY: Nem o MICHEL eles querem da oposição. Aceitam o parlamentarismo. 

SERGIO: Tá todo mundo se cagando, Presidente, todo mundo se cagando. Então, ou o gente age rápido. 

Porque o erro da Presidente é deixar essa coisa andar. Essa coisa já andou muito. Mas não pode andar 

mais porque se torna irreversível. Ai vai todo a classe política pro, pro saco. Não pode ter eleição agora. 

00:15:07 SARNEY. Mas não, não se movimente, nada de fazer (politicamente) nada, para não se 

lembrarem. 

00:17:24 SERGIO: ... E o senhor Presidente, o senhor tem que entrar para dá inteligência que ele não tem 

e experiência que não tem. Como é que faz reunião com o LULA com 50 pessoas, como é que você vai 

querer resolver crise, que vazam tudo, se até (vazaram) até quem. 

SARNEY: A questão, eu ontem disse para um deles que venha aqui, disse olha esqueçam qualquer solução 

convencional. 

SERGIO: Isso não existe, Presidente. Não existe. 

SARNEY: Esqueçam. 

SERGIO: O senhor precisa ter uma conversa com o MICHEL, o senhor e ele. 
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SARNEY: Eu tive. 

SERGIO: E ele? 

SARNEY: Ele tá consciente. Ele tá pelo menos, ele tá. 

SERGIO: Ele tem que fazer um governo, Presidente, de uniõo nacional. 

SARNEY: Sim, ele tá certo de tudo isso. Tudo isso tá no cabeça dele. Tudo isso ele já sabe. Tudo isso ele já 

sabe. Agora nós temos é que fazer o nosso negócio, ver como é que tá o teu advogado, até onde eles tão 

falando com ele em delação premiada. 

(destaques nossos) 

Quanto ao assunto do impeachment, tratado com frequência nestes e nos 

demais diálogos com os outros envolvidos, em termo de declarações nestes autos (fls. 

470/484) SERGIO MACHADO disse: 

"QUE, o cerne da preocupação de todos era a contenção do avanço da 

Operação Lava Jato durante o governo DILMA, haja vista que ela não tinha 

condições políticas de articular um grande acordo com todas as instituições 

a fim de implementar as medidas que discutiam como necessárias para 

tanto: Alteração da legislação do acordo de leniência; Proibição de delação 

de pessoa presa; Reversão da prisão decorrente de condenação em 

segunda instância; QUE discutiram sobre a necessidade do impeachment 

justamente porque seria necessária a saída da Presidente DILMA do governo 

para que essa articulação avançasse, já que não seria possível um grande 

acordo com ela;" (destaques nossos) 

JOSÉ SARNEY afirmou (fis. 411/420) que "essa conversa se deu no contexto 

envolvendo a crise política decorrente da potencial saída da presidente DILMA, sendo 

que em todas as crises a melhor solução sempre é um acordo geral entre as diversas 

instituições e poderes do país, sendo que em todas as crises que o declarante o Supremo 

Tribuna/federal participou da solução". 

SERGIO MACHADO esclareceu (fls. 470/484) ainda trecho de um diálogo em 

que diz "para o MICHEL eu dei" e mais a frente JOSÉ SARNEY pergunta se alguém sabia 

que ele o havia ajudado e ainda afirma "eu tenho me preocupado muito porque sou o 

único que não estive num negócio desse?", haja vista que justamente por atribuir a JOSÉ 

SARNEY participação no esquema criminoso instalado na TRANSPETRO teria procurado 

o ex-Senador para pedir ajuda. Assim disse: 

"deixou claro que não havia dito a ninguém que havia dado alguma coisa a 

ele, assim como acabara de confidenciar a ele com relação a MICHEL TEMER; 

QUE essa ajuda com a qual SARNEY se preocupou eram os pagamentos 

mensais e doações oficiais que tinham sido pagas por empresas com as 
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quais o Declarante havia tratado o repasse de vantagens indevidas em 	" 

decorrência dos contratos da TRANSPETRO; QUE SARNEY era o único que 

ainda não estava envolvido em nenhum processo relacionado a 

pagamento de propina, ao contrário de RENAN, LOBAO e JUCÁ ... o fato de 

já ter confirmado que SARNEY não estava envolvido, era o fato de ele não 

estar envolvido em nenhum processo, além do fato do Declarante não ter 

falado sobre o envolvimento dele com ninguém, assim como comentou de 

MICHEL TEMER, com ele" (destaques nossos) 

Já SARNEY afirmou (fls. 411/420) que a ajuda a que estava se referindo era 

relacionada às atividades da TRANSPETRO de interesse do estado do Amapá. 

Ao ser confrontado com o fato de no ter mencionado mais claramente o 

envolvimento de JOSÉ SARNEY com o recebimento de vantagens indevidas, conforme 

relatou no Termo de Colaboração n2  04, haja vista que em suas declarações o ex-

Senador questionou que "se isso fosse verdade, no momento em que SÉRGIO MACHADO 

comenta que muitos políticos estavam no mesma situação envolvidos em um esquema 

ilícito de recebimento de vantagens indevidas e o declarante refuta que tenha praticado 

tal conduta, tendo SÉRGIO MACHADO concordado com o declarante, este seria o 

momento em que ele poderia no gravação da conversa ter confirmado que o declarante 

também recebia este tipo de vantagem indevida", assim justificou o colaborador: 

"não tinha sentido confrontá-lo comfatosjá conhecidos por ambos, podendo 

criar um constrangimento desnecessário e a suspeita de que pudesse estar 

tentando direcionar uma conversa que pudesse gerar provas contra si, haja 

vista que estava conversando com agentes políticos antigos e muito 

experientes" 

Por fim, JOSÉ SARNEY registrou em suas declarações (fls. 411/420) que: 

"em nenhum momento teve o interesse de impedir o avanço da operação 

Lava Jato, sendo que em mais de três horas de conversas gravadas por 

SÉRGIO MACHADO em nenhum momento menciona "LAVA JATO', QUE 

reputa ser o político brasileiro que mais defendeu a justiça brasileira e o 

Supremo Tribunal Federal, tendo sido ainda responsável pela sanção da lei 

de Ação Civil Pública que fortaleceu a estrutura atual do Ministério Público e 

também pelo mesmo fortalecimento do Ministério Público trazido no 

Constituinte de 1988 que também fez parte, não sendo o declarante a ir 

contra tudo que defendeu até então". 
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11.2. DIÁLOGO ENTRE SERGIO MACHADO E ROMERO JUCÁ 

21. 	No primeiro diálogo com ROMERO JUCÁ, conversam sobre um café da 

manhã com o ex-presidente LULA e diversos Senadores, bem como sobre jantar na 

casa do Senador TASSO JEREISSATI para articulação entre PMDB e PSDB acerca do 

posicionamento diante do processo de impeachment. Portanto, fica claro que essa tema 

aparece com frequência, sendo que a solução decorrente da sua implementação seria 

assunção da Presidência da República pelo Vice-Presidente, MICHEL TEMER, como de 

fato acabou ocorrendo. 

Relatório n9 70— SPEA/PGR (fis. 167/193 da AC 4173) 	 - 

SÉRGIO - ( ... ) nós tomo no meio de uma crise social sem precedentes (...) A economia acabou. 

00:02:01 ROMERO - A economia 

00:02:03 SÉRGIO - Hum? 

00:02:06 ROMERO - ( ... ) O Governo tá quebrado (...) 

00:02:11 SÉRGIO - sem nenhuma realidade, sem nenhuma liderança (...). 

00:02 :37 SÉRGIO - E o LULA o que que diz dessas conversas? 

00:02:39 ROMERO - O LULA, o LULA ( ... ) ainda bem ( ... ). O RENAN me chamou e falou o seguinte: o LULA 

ligou para mim e disse que vai ter um conversa com a gente ... (...), aí eu pensei o PMDB vai vir, né, ele 

pediu pra chamar para um café da manhã em casa. Ele pediu pra te chamar e ainda levou Senadores (...); 

bom, uma merda, mas aí parra, ele chamou 23 Senadores, do PT, HÉLIO JOSÉ, BlL DE LIRA, (....) 

ROMERO - (...) aí entregou, e tudo bem, fui lá (...) agente conversou um pouco com LULA sozinho, o LULA 

tentando uma saída ( ... ) como é que sai, e como é que sai, porro, duma parra dessa? o governo nessa 

situação; o que a gente fez foi, nós não vamos romper no sábado, conseguimos segurar pra fazer o 

negócio sobreviver em unidade do partido, não seio que (sabe) o negócio meio amorfo nós vamos receber 

(...) 

SÉRGIO - vai ser primeiro vice? 

ROMERO - Vou. Nós vamos receber as (moções) não sei o que; mas não vamos votar essa porra, 

(entendeu?) até num determinado momento poder reunir pra votar, se precisar então a gente fica num 

(gatilho), mas, né, não tem que gastar agora nem queimar agora essa porro (nem o MICHEL), entendeu? 

Aí marcamos de noite um jantar com TASSO, na casa do TASSO. Fui eu, RENAN, EUNÍCIO, o TASSO, o 

AÉCIO, o SERRA, o ALUÍSIO, o CÁ SS!O, o RICARDO FERRA CO (que agora virou) Psdbista histórico, aí 

conversamos/á. O quê que a gente combinou? Nós vamos ta, nós temos que tá juntos pra dar uma saída 

pra o Brasil. Se a gente não tiver unido aí (com um foco na) saída pra essa porro não vai ter, e se não 

tiver, eu disse lá, todo mundo, todos os políticos tradicionais estão fudidos (ta vendo?); porque os caras 

disse: não no TSE se cassar, ô AÉCIO (deixa eu te falar uma coisa), se cassar e tiver eleição, nem tu, nem 

SERRA nisso aí, nenhum político tradicional ganha essa eleição, não. 

SÉRGIO - ganha não, nenhum outro. 

ROMERO - entendeu? ou é o LULA, ou JOAQUIM BARBOSA (ou algum maluco desse), entendeu? 

SÉRGIO - não, ganha não 

00:06:16 ROMERO - Porque ... na hora dum debate, vou lhe perguntar você vai fazer reforma da 

previdência? o que que tu vai responder? não, que vou. Poxa, tu acha que ganha eleição dizendo que vai 

reduzir o aposentadoria das pessoas, quem vai ganhar é quem fizera maior bravata. 

SÉRGIO - claro. 
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ROMERO - e depois não governa, porque a bravata, ele vai ficar refém da bravata, nunca vai ter base 

partidária, vai se eleger esculhambando as políticos, en tão porro esqueça, entendeu? Melhor cenário para 

nós era deixar acabar esse ano, cassar em janeiro, fevereiro e aí assumir alguém do Congresso, uma 

eleição indireta pra assumir alguém, só que o Brasil não aguenta até fevereiro, março 

SÉRGIO - não aguenta mais dois meses. 

ROMERO - (...) vai até ( ... ) se não resolver até julho, o Brasil quebra. 

SÉRGIO - (...) e explode soda/mente. 

00:07:05 ROMERO - e explode socialmente, então (....) porro, se eu te falar, o RENAN reage com a solução 

de MICHEL, (...) porra, o MICHEL é uma solução que a gente pode, antes de resolver, negociar como é 

que vai ser, MICHEL, vem cá, é isso, isso, isso e isso; vai ser assim, as reformas são essas. 

00:08:42 SÉRGIO - ( ... ) Aquele pessoal (...) acordou e que vai dá merda. 

ROMERO - ( ... ) é, mas eu acho que 

SÉRGIO - Tem que ter impeachment. 

ROMERO - tem que ter impeachment, não tem saída. 

SÉRGIO - quem tem que segurar esse grupo. 

ROMERO - mas, mas tá, conversa boa, conversa, mas vamos ter outras pela frente. 

SÉRGIO - o que acontece é o seguinte, (objetivamente falando), o negócio que o Supremo fez, vai todo 

mundo delatar. 

ROMERO - exatamente, não vai sobrar um, o MARCELO da ODEBRECHT vaifazer. 

SÉRGIO - ODEBRECHT vaifazer. 

ROMERO - seletiva, mas vaifazer. 

(destaques nossos) 

22. 	Falam novamente da situação da Presidente DILMA, do ex-Presidente LULA 

e do resultado do jantar com a participação do PSDB: 

Relatório n9  70— SPEA/PGR (fis. 167/193 da AC 4173) 

SÉRGIO - E eu, tenho mais liberdade pra falar com você desses assuntos que eu to te falando 

porque.... agora tem que acordar o seguinte: não é eu que eles querem pegar, eles querem pegar é vocês! 

ROMERO - Claro! claro! 

00:29:53 SÉRGIO - Ai meu amigo é pedra sobre pedra... Que loucura, ROMERO essa DILMA deixou... Que 

mulher maluca... 

ROMERO - Agora deixar chegar num negócio desse. 

SÉRGIO - O LULA rapaz foi incriminado. Eles não prenderam o LULA porque a Aeronáutica reagiu. Eles iam 

levar o Lula.., pra Paraná. 

ROMERO - Pra Paraná. Diz que o avião ficou, ficou... na pista com o motor ligado. 

00:31:06 SERGIO — Amigo, você tem que pensar, você é muito criativo. 

ROMERO - Não, Vou pensar! Mas converse com SARNEY também, que é um caro experiente. 

SÉRGIO - Vou conversar. 

ROMERO - Alerte o RENAN também pra ele saber, que é seu amigo. Ele é meio voador. 

SÉRGIO - Ele é completamente voador, RENAN é completamente... RENAN não compreendeu que a saída 

dele é o MICHEL e o EDUARDO. Na hora que cassar o EDUARDO, que ele tem ódio, próximo alvo principal 

é ele. 

ROMERO - É. 

SÉRGIO - Então quanto mais vida, sobrevida tiver o EDUARDO, melhor pra ele. Ele não compreendeu isso 

não. 

ROMERO - Tem que ser um boi de piranha. Entregar um cara e a gente passar e chegar no outro lado da 9' 
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margem. 

SÉRGIO - (...) Por que a questão social tá provocando ruptura e vai puder ter um freio de arrumação. 
ROMERO - Ah! 

00:31:51 SÉRGIO - Por que ROMERO, (olha) contigo eu posso folar. Não tem (...) qual nível de governo que 

você abrir não vai encontrar? 

ROMERO - Não, o modelo era doação de empresa, porra! Entendeu? 

SÉRGIO - E outras coisas, você vai, à medida que você descer piora... A puta, a madame mais honesto é a 

PETROBRÁS. Cada um desses outros setores que você descer piora... (BNDES) porra... 

SÉRGIO - Então ta .... então a situação .... é grave. (Porque ROMERO), eles querem pegar todos os 

políticos. É aquele documento que foi dado.... 

ROMERO - Acabar com a classe política para ressurgir, construir uma nova casta pura que não tem nada 
a ver com isso. 

00:34:58 SÉRGIO - Não tem nada a ver com Isso.... e pegar todo mundo. E o P508 não, não sei se caiu a 

ficha. 

ROMERO - Caiu a ficha! Ontem eles disseram isso. 

SÉRGIO - Caiu? 

ROMERO - Todos eles. ALOYSIO, SERRA, AÉCIO. 

SÉRGIO - Caiu a ficha 

ROMERO - Caiu. 

SÉRGIO - TASSO também caiu? 

ROMERO - Também, também. Todo mundo com o mesmo..., todo mundo na bandeja pra ser comido. 

SÉRGIO - Exatamente ... isso é bom sinal. Eles achavam que iam comer os outros e não ia sobrar pra ele. 

[vozes sobrepostos] 

ROMERO - É, ia sobrar pra eles e iam ganhar a eleição. 

SÉRGIO - É. 

ROMERO - Vá atrás do .... é óbvio que a gente não pode juntar todo mundo pra conversar viu. Acho 

também que não pode juntar todo mundo pra conversar. 

SÉRGIO - Não! Como você acha que deve ser encaminhado isso? 

ROMERO - Acho que deve procurar o SARNEY. 

SÉRGIO - O SARNEY vou procurar agora, onze e meia. 

ROMERO - Aí deve falar com o RENAN. 

SÉRGIO - Hum. 

ROMERO - Depois de você falar com os dois, colhe as coisas todas, aí vamos falar nós dois do que você 

achou e o que eles ponderaram pra gente conversar. Tá? 

SÉRGIO - Você acha que não pode ter reunião a três? 

ROMERO - Não! Não pode. 

SÉRGIO - Não pode. 

ROMERO - Vão ficar juntando pra combinar, coisa que não tem nada a ver, os caras já inferem  outra 

coisa que não é... 

SÉRGIO - Talvez eu nem participe da reunião, enfim.. agora 

ROMERO - Depois a gente conversa..., os três, sem você. 

00:36:41 SÉRGIO - Sem eu. Eu acho o seguinte: se não tiver uma solução no curto prazo, o nosso risco é 

grande. Pela... por que não tem mais o SUPREMO .... vocês não vão fazer nada contra aquele negócio da 

segunda instância, não hein? Aquilo é que tá provocando todas as de/ações. 

ROMERO - Estamos tentando construir um, um (...). 

SÉRGIO - Não tem um projeto na Câmara? 

ROMERO - Tem. Vamos esperar se ele topo. Por que o EDUARDO não tá votando nada ali. Os caras 

paralisaram tudo ali..., aquela guerra. 

SÉRGIO - O PSDB tem que acordar porque essa porra pega nele. Se acabasse a segunda instância, 

estancava essa delação. 
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ROMERO - Na verdade a, a, a legislação é aberta né? 

SÉRGIO - Não é não p6. A Constituição é clara só pode ser.... depois de transitado em julgado, julgado em 

última instancia. Quem sacaneou ali foi o, o, o TOFFOLI e o GILMAR. Se o TOFFOLI e o GILMAR tinham 

votado contra não tinha passado. 

(destaques nossos) 

23. 	Em novo diálogo com ROMERO JUCÁ, continuam tratando do cenário 

político decorrente da entrada de MICHEL TEMER no lugar de DILMA, momento em que 

SERGIO MACHADO menciona a necessidade de "cortar as asas do Ministério Público", 

assim como mais uma vez, no trecho em mais destaque, promove instigação de seu 

interlocutor: 

Relatório n9 72 — SPEA/PGR (fis. 221/235 da AC 4173) 

00:00:50 SERGIO - E aí, alguma novidade? 

ROMERO - Eu costurei o acordo com, com a ala radical, marqueteira. Eu vou fazer as moções, vou falar 

e eu combinei com o MICHEL e a gente montou a estratégia que é o seguinte.., como é uma reunião, 

reunião ordinária... Nós vamos.., em até trinta dias... ou se precisar um pouca mais, convocar uma 

convenção extraordinária para discutir as monções, num sei o que, tudinho, e aí sai todo mundo unido 

do negócio, entendeu? E a gente ganha trinta dias no senado pra aprovar uma moção... anh? 

00:01:30 SERGIO - Esse Senado não dura trinta dias mais. 

ROMERO - Não.., é porque o Lula não aceitou ser ministro. 

SERGIO - Aceitou não? 

ROMERO - Eu acho que ele tem razão. Quer dizer... Entra nessa merda... já tó meio... Cai no cabeça dele 

( ... ) que nem ele consertou.., ele termina.., eles fadem o passado dele de... que hoje a culpa da DILMA, 

entendeu? 

00:02:00 SERGIO - Saiu no imprensa e... mais inteligente ela sair de licença. Passar o poder para o 

MICHEL. Ela tinha que garantira que? Tinha que garantir que ela ficaria protegida. 

ROMERO - É, também acho... 

00:02:30 SERGIO - Mas acho que tinha ... licença.,. fazía um grande acordo nacional com o (...) tudo. 

ROMERO - Como assim, não entendi. Acordo com ministro? Os cara disse óh, tem condições de 

(administrar) sem ela. Enquanto ela tiver ali, a imprensa, os cara querem tirar ela... essa porro não vai 

parar nunca, entendeu? Então eu to conversando com os generais. Comandantes militares. Tá tudo 

tranquilo. Os coras são garantido. To monitorando o MST não sei o que... Pedi pra não perturbar. 

SERGIO - ( ... ) o saída: ou licença ou renúncia. 

ROMERO - Parra... 

00:03:30 SERGIO - Licença é mais suave. MICHEL forma um governo, um governo nacional. Faz um 

grande acordo. Protege o LULA. Protege todo mundo. País volta a calma. Ninguém aguenta mais. Essa 

co gado desses procuradores de São Paulo ajudou muito. 

ROMERO - Os caras fizeram pra poder inviobilizar ele pra poder ir pra o ministério... (palavras ao fundo) 

porque no hora... Agora, agora, viro obstrução da justiça que não ta deixando o cara, entendeu? 

ROMERO - Eu acho que tem um, um pacto... 

SERGIO - Um pacto (...) o que for melhor pra segurança dela. Pede licença. Continua presidente. 

ROMERO - Num perde o forum. 

SERGIO - Num perde o forum. Num volta e o MICHEL com o governo em reunião nacional. Esse é o mais 

suave e o mais seguro pra ela. 
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ROMERO - Não, e o acordo que a gente fizer, nós vamos cumprir. 

SERGIO - Quer dizer, então essa era a grande saída. Só tem essa. 

ROMERO - ( ... ) MICHEL  ( ... ) pra caralho. 

00:07:30 SERGIO - ( ... ) essa saída. E rápida. E rápida. Isso não dura mais um mês. Ela não tem mais 

condição de governar. Como é que essa pessoa ta numa crise dessa e Ministro da Justiça. 

00:11:00 ROMERO - Mas não se engana. (...) Depois que tirar a DILMA, se a gente não conseguir construir 

um pacto. É EDUARDO CUNHA e o RENAN. RENAN entra né? Não se engane com isso. 

SERGIO - Ele disse que podia ser preso. 

ROMERO - Quem? 

SERGIO - O RENAN. Disse que já não é com vocês (...) Ele disse que (...) podia ser preso a qualquer 

momento. 

ROMERO - Eu por defender, defendi, faça a transição pro MICHEL. Em 2018, a gente faz a eleição e 

concomitantemente elegemos (...) eleja também para fazer uma constituinte de reforma política. 

00:12:40 SERGIO - Eu acho o seguinte, se o MICHEL for presidente e fizer o governo (que o gente espera 

dele) ele está reeleito. 

SERGIO - Só pelo, organizar ( ... ) (muitos ruídos) você bota no ombro e todo mundo vai (...) O MICHEL tem 

que ter a coragem de fazer o governo que as pessoas precisem 

ROMERO - Nós vamos ter que acertar as coisas (...) fazer a reforma. Envolver todos os partidos. 

SERGIO - Pensando um ministro da justiça forte ( ... ) ele guarda a República Federal. Então Miro, eu vou 

fazer isso. Eu vou conversar com o RENAN, em cinco minutos eu falo com o SARNEY, falo com ( ... ) 

00:14:43 SERGIO - ( ... ) Presidente. O MICHEL assumir com liberdade e mudar tudo. 

ROMERO - Negociava um ou outro cara que ela quiser proteger. 

00:14:53 SERGIO - Isso. Protegendo o LULA (muitos ruídos) 

ROMERO - Eu penso que eu sou um GETULIO, rapaz. 

00:15:01 SERGIO - Protegera famiia do LULA. Fazer um acordo com o Supremo (...) 

ROMERO-(...) 

00:15:10 SERGIO - Se inicia no supremo (...) Ou corta as asa da JUSTIÇA e do MINISTÉRIO PUBLICO ou 

fudeu, e quando esta coisa baixar tem que ter essa possibilidade, tem que cortaras asas do MINIS TER/O 

PUBLICO. 

ROMERO - Ali 

SERGIO - Hum? 

ROMERO - Ali na constituinte. 

SERGIO - É. Um abraço, se falo mais tarde. 

(destaques nossos) 

24. 	No Termo de Colaboração n2 10, SERGIO MACHADO diz que nessas 

conversas ROMERO JUCA teria confidenciado "SOBRE tratativas com o PSDB nesse 

sentido facilitados pelo receio de todos os políticos com as implicações da OPERAÇÃO 

LAVA JATO; QUE essas tratativas não se limitavam ao PSDB, pois quase todos os políticos 

estavam tratando disso, como ficou claro para o depoente; QUE o SENADOR ROMERO 

JUCÁ sinalizou que a solução política poderia ser ou no sentido de estancar a Operação 

Lava Jato, impedindo que ela avançasse sobre outros políticos, ou na forma de uma 
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constituinte; QUE JUCÁ aventou que essa constituinte poderia acontecer em 2018 e nela 

se poderiam rever os poderes do Ministério Público com o viés de reduzi-los". 

Em termo de declarações (fls. 470/484), SERGIO MACHADO disse que 

"estavam tratando do impeachment e da solução que passava por ele para o acordo 

que objetivava barrar a opera ção Lava Jato, sendo o RENAN contra pelo fato de ser do 

grupo opositor a MICHEL TEMER, que assumiria a presidência no caso da saída de 

DILMA". 

Ao ser ouvido em termo de declarações (fls. 385/393), ROMERO JUCA 

descreveu sua trajetória nos governos dos Presidentes LULA e DILMA, em especial sua 

discordância com a política econômica e a busca de uma "saída institucional para a crise 

que respeitasse a constituição", apresentando, para tanto, uma série de publicações 

em que ficam claros seus posicionamentos críticos. A respeito de sua atuação no período 

que antecedeu o impeachment de DILMA ROUSSEF, disse: 

"QUE com o agravamento da crise política e econômica, MICHEL TEMER se 

licenciou da presidência do partido e declarante assumiu interinamente, 

sendo que nessa época já se falava em impeachment e havia um confronto 

direto do PMDB com o PT; QUE como presidente, o declarante fez um 

encontro nacional do partido em que foi aprovado o rompimento com o 

governo, com apoio de 80% dos partidários; QUE a partir daí se passou a 

discutir claramente o impeachment; QUE a respeito das conversas que 

manteve com SERGIO MACHADO em sua residência, esclarece que ele 

chegou em um sábado, sem marcar, o tendo recebido pelo fato de sempre 

terem conversado sobre política e considera-lo uma pessoa equilibrada, 

tranquila e que gozava de uma boa reputação no gestão da TRANSPETRO, 

pelo que o declarante tinha conhecimento; QUE o declarante não sabia que 

tinha havido cumprimento de mandado de busca e apreensão no residência 

dele, vindo a saber apenas naquela conversa;" (destaques nossos) 

A respeito das expressões utilizadas nesses diálogos como "solução 

MICHEL" que seria o ideal para "parar tudo" porque "delimitava onde está" (referindo-

se em tese à Operação Lava Jato), fazendo um "grande acordo nacional", inclusive "com 

o Supremo, com tudo", havendo apenas resistência de RENAN CALHEIROS, que seria o 

único "que tá contra", sem perceber que com a cassação de EDUARDO CUNHA "o 

próximo alvo principal é ele", bem como sobre o contexto das conversas, o Senador 

respondeu: 
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"QUE "solução MICHEL" seria o impeachment da DILMA com a assunção de 

MICHEL TEMER à presidência da República com base na Constituição; 

INDA GADO como se daria a participação do Supremo Tribunal Federal nessa 

solução, esclarece que o processo de impeachment poderia ser barrado 

naquela corte, como efetivamente se tentou fazer, sendo necessário que 

houvesse uma conversa entre todos os "atores", incluindo Executivo, 

Judiciário e Legislativo, sendo que a função do STF seria a de modular ou 

balizar o processo de impeachment que, ao final, acabou fazendo; QUE deixa 

claro que o contexto da conversa era sobre uma solução política que 

envolvia a substituição do Presidente da República, consistindo na grande 

crise que abalava o país, e não sobre a operação Lava Jato; INDA GADO 

qual era a resistência de RENAN CALHEIROS a essa solução, esclarece que 

ele era contra o impeachment e a favor da solução de colocar LULA em um 

Ministério de DILMA para que ele pudesse refazer o governo; QUE essa 

solução defendida por RENAN CALHEIROS não tinha apoio nem da maioria 

do PMDB, nem do PSDB; QUE no preâmbulo dessa conversa, em que o 

declarante diz "Não, Tem que demorar 3 a 4 meses, no máximo, o país não 

aguenta mais do que isso não", fica claro que a solução MICHEL era 

decorrente da crise política com a qual o declarante estava preocupado em 

razão do processo de impeachment, ficando claro não se tratar de assunto 

relacionado à operação Lava Jato; QUE quando fala em "delimitar" e "parar 

tudo" logo depois já falam do índice de pesquisas de MORO com 18% para 

Presidente da República, estava falando sobre a delimitação e o 

encerramento da crise econômica e social no país e não da Lava Jato;" 

(destaques nossos) 

A respeito do suposto "acordão" entre diversos políticos do PMDB e PSDB 

na casa do Senador TASSO JEREISSATI, enquanto SERGIO MACHADO disse que o 

objetivo "era trazer o P506 para apoiar as medidas necessárias a frear a Operação 

Lava Jato, como discutido com RENAN e SARNEY, tendo inclusive o Declarante 

perguntado se havia 'caído a ficha' do PSDB, já que todos os partidos e agentes políticos 

estavam preocupados com esse assunto", ROMERO JUCA esclareceu que o jantar havia 

sido noticiado na imprensa e teve como objeto a discussão do quadro político do país 

e a busca de uma saída para a crise, já que "o PSDB estava dividido entre a decisão pelo 

impeachment ou pela cassação da chapa DILMA/TEMER com a realização de eleições 

diretas", sendo que, "ao final chegaram ao consenso que o impeachment seria a 

melhor solução". 

Em pesquisa sobre o assunto, foi possível confirmar como foi a divulgação 

de referida reunião de lideranças do PMDB e PSDB, conforme Relatório de Polícia 7 
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Judiciária n2 76/2017 (fls. 497/505), que apresentou matéria publicada em 10/03/2016 

no site gl.globo.com  com o seguinte título: 

Após jantar, senadores dizem que 
PMDB e PSDB vão 'caminhar juntos' 
Renan Calheiros e senadores do 1'\'1 OU se reuniram com emiptila do 1SÍ 

Líder do P.MDB disse que cenrios' como impeachmeiit foram (Iebati(k. 

Nathalia Iassarinho 1 (fl. 

O Senador ainda apresentou (fls. 384/410) uma série de matérias 

jornalísticas que registraram sua discordância com a política econômica no segundo 

mandato da Presidente DIMA ROUSSEF, mantendo seu discurso contrário ao Governo e 

acerca da "busca de uma saída institucional para a crise que respeitasse a constituição 

deixando claro que o declarante sempre discutiu e criticou o quadro econômico 

resultado da crise no país". 

Com relação às afirmações de SERGIO MACHADO de que o SENADOR 

ROMERO JUCÁ teria sugerido uma reforma constitucional que permitisse a redução dos 

poderes do Ministério Público com objetivo de embaraçar a operação Lava Jato, 

mencionando em suas declarações nestes autos, nos termos, "além dos medidas 

conjunturais já mencionadas, também existia a intenção de realizar uma medida mais 

definitiva através de nova CONSTITUINTE exclusiva após 2018, através da qual seria 

possível rever os poderes do Ministério Público e fazer uma Reforma Política ... JUCÁ 

falou das duos coisas incluindo a revisão dos poderes do Ministério Público, 

mencionando algo como 'cortar as asas", ROMERO JUCÁ esclareceu: 

"em nenhum momento se fala de constituinte para rever os poderes do 

Ministério Público; QUE quando SERGIO menciona 'Se inicia no supremo ( ... ) 

Ou corta as asa da JUSTIÇA e do MINISTÉRIO PUBLICO ou fudeu, e quando 

esta coisa baixar tem que ter essa possibilidade, tem que cortar as asas do 

MINISTERIO PUBLICO', o declarante se recorda que estava em seu escritório 

e tinha uma constituição em cima da mesa; QUE também se lembra que 

SERGIO MACHADO fez um questionamento acerca de como o Ministério 

Público tinha ganhado tanto poder, tendo o declarante apontado para a 

Constituição e dito "ali" e "ali na constituinte", tendo SERGIO confirmado; 

QUE se o objetivo da conversa fosse defender a redução dos poderes do 

Ministério Público em uma Constituinte, não teria já dito no diálogo anterior 
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que a sua defesa era por uma constituinte exclusiva para a reforma política 

e sistema de governo; QUE como não sabia que estava sendo gravado, o que 

também explica a condução que SERGIO MACHADO estava fazendo da 

conversa, se fosse verdade a alegação dele, o declarante teria defendido a 

redução dos poderes do Ministério Público, o que de fato não defendeu;" 

(destaques nossos) 

Aqui cabe a antecipação de assunto a ser tratado em tópico próprio, pois, 

apesar de ter dito que não defendeu a redução dos poderes do Ministério Público, caso 

tivesse feito essa defesa durante este diálogo, na tribuna do Senado Federal ou em 

algum outro debate, não estaria cometendo crime algum. É crime um parlamentar 

discutir dentro ou fora do parlamento o rol de atribuições de alguma instituição? 

ROMERO JUCÁ ainda manifestou suas posições sobre os outros temas que 

seriam objeto da estratégia vislumbrada pela Procuradoria Geral da República para 

interferir negativamente nas investigações, assim como argumentou a improcedência 

das alegações de SERGIO MACHADO: 

"QUE o declarante é a favor da delação premiada, assim como a tese do 

cumprimento de pena após decisão em segunda instância, dependendo 

da situação, acreditando que isso deve ocorrer conforme alguma 

modulação e o tipo de crime; QUE sobre a leniência discutiu muito sobre 

ela no Senado, apoiando as posições do Ministério Público, tendo inclusive 

se reunido com eles para tratar desse assunto; QUE muito embora não 

tenha discutido essas medidas acredita que este tipo de discussão é 

inerente à atividade do parlamentar, que pode discordar sobre essa 

questão sem com isso estar cometendo crime; QUE como exemplo cita a 

discordância de cinco ministros do STF acerca do cumprimento de pena com 

a decisão em segunda instância, não significando com isso que estariam 

cometidos crimes por discordar da posição majoritária; QUE a condição de 

investigado do parlamentar não impediria de que ele pudesse discutir 

qualquer matéria, mesmo que ela tivesse implicação direta nas 

investigações, sendo que o declarante assim não fez, mas não condena 

quem tenha feito; QUE o declarante não participou de discussão sobre 

medida provisória de leniência, nos termos em que foi noticiada no 

ES TA DÁ O, em 14/05/2016, conforme transcrição àsfls. 54, tendo sido uma 

proposta do governo DILMA que não foi adiante ... QUE gostaria ainda de 

registrar como relator do orçamento, destinou recursos a partir de 

emendas propostas como relator, tanto para o Ministério Público como 

Polkia Federal, sendo também um dos parlamentares que apoiou no 

Senado a recondução de RODRIGO JANOT ao cargo de Procurador Geral da 

República; QUE o declarante nunca utilizou da atividade parlamentar e dos2 
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sabatinas para qualquer vingança política decorrente da discordância de 

pensamentos; QUE também sempre foi a favor da Lava Jato, em especial 

da conclusão rápida das investigações, sendo a única forma de "limpar" o 

nome de quem está sendo investigado e acusado pela imprensa;" 

Em virtude da importância da conceituação da atividade parlamentar e do 

impacto das discussões e debates levadas a efeito por parlamentares sobre temas 

relativos à investigação ou persecução criminal, trataremos disso em tópico específico. 

11.3. DIÁLOGO ENTRE SÉRGIO MACHADO E RENAN CALHEIROS 

No diálogo com RENAN CALHEIROS, tratam da questão do impeachment e 

de uma transição que remontaria ao "pacto de Caxias", mencionando a necessidade de 

"passar a borracha no Brasil", regulamentando a delação premiada e a prisão de 

segunda instância: 

Relatório n9 73 - SPEA/PGR (fis. 237/256 da AC 4173) 

SÉRGIO - E essa é a preocupação, porque é o seguinte ela não sustenta mais, ela tem três saídas, a mais 

simples seria ela pedir licença, ela continuava presidente... 

RENAN— Eufizjá essa (...)pra ela. 

SÉRGIO - O MICHEL assumiria e garantiria ela e o LULA, fazer um grande acordo. 

RENAN — Ela não confia mais no MICHEL né. 

SÉRGIO - Mas não há outra saída pra ela. Ela tem três saídas licença, renúncia ou impeachment ... e vai 
ser rápido. 

RENAN - Vai sim porque. 

00:02:00 SÉRGIO - Mas seguro pra ela é pedir licença e continuar presidente ... se ela continuar presidente, 

o MICHEL não é um sacana de 

RENAN - 	é um acordo que a turma topa, não com ela a negociação é votar, fazer o parlamento. 

SÉRGIO - Parlamento e... 

RENAN - Fazer o parlamentarismo e fazer o plebiscito se o supremo pedir daqui a três anos ... e aí faz a 

eleição, mantêm a eleição, presidente com nova ( ... ). 

SÉRGIO - E o LULA, como é que foi tua converso com o LULA 

00:22:00 RENAN —O LULA tá consciente, o LULA que disse que, eu acho (...)disse que, acha que a qualquer 

momento pode ser preso, acho até que ele sabia da..., desse pedido de prisão lá. 

00:22:03 SÉRGIO - E ele tava, tá disposto a assumir o governo? 

RENAN - Tá, aí eu defendi também ele me perguntou, chamou (...) Eu acho que essa história (...) não pode 

falar nisso, porque se houver um quadro que é o pior que há, de radicalização institucional e ela resolva 

ficar pra guerra. 

SÉRGIO - Ela não tem força RENAN 

RENAN - Sim mais aí neste caso, ela tem que se apoiar nele 

SÉRGIO - E o PTcom esse negócio do Lula e as militâncias (retendo) ele? 

RENAN - ( ... ) e todo mundo que, todos legalistas que ai não entra mais só o (petista) entre o legalista, 

ontem o CÁSSIO falou, entendeu é.. 

00:24:01 SÉRGIO - Entendeu, é o seguinte o PSDB tem que tomar (cuidado), convenceu que eles é o 
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próximo da vez. 

RENAN - É então e eles que disse isso 

SÉRGIO - É o próximo da vez. 

RENAN - E que eu sou a esperança única que eles tem de alguém tentar fazer (...) 

SÉRGIO - ( ... ) Mas você está com a bola na mão, por isso da conversa com o AÉCIO, está com a bola na 

mão não pode perder, o MICHEL é o elemento (...) de transição, ao meu ver. 

00:28:04 SÉRGIO - Com todos os defeitos  que ele tem. 

00:28:42 SÉRGIO - Tu ganhou, um, um, uma forço que tu não tinho, então agoro ( ... ) [ruído] pra salvar o 

Brasil ( ... ) e esse negócio só salva se botar todo mundo, porque se deixar esse (moço) com a (...) que ele 

tá, exposto como ele tá, com dezoito por cento de popularidade de pesquisa, vai dar merda. Você diz, 

se for pra ruptura vai ter conflito social, vai morrer gente. 

RENAN - Aí tem que botar o LULA 

SÉRGIO - Vai morrer gente ( ... ). 

RENAN - E aí tem que botara LULA 

SÉRGIO - Ai tem que botara LULA 

RENAN - Pela intuição dele 

SÉRGIO - O LULA tem assumir a Casa Civil e ser o Primeiro Ministro. Seu governo, ela não tem mais 

condição RENAN, não tem mais condição de nada. Agora quem vai (...) nela 

RENAN - Não ela eu confesso, quem conversa com ela sou eu rapaz. 

SÉRGIO - Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no Presidente 

RENAN - Passa lá 

SÉRGIO - E peço pra ele marcar um horário na casa do ROMERO 

RENAN - Na casa dele, na casa dele chega muita gente também. 

(destaques nossos) 

Em termo de colaboração n2  10 (fis. 86/91), SERGIO MACHADO esclarece 

que quando falou em "pacto de Caxias" se referia "a um pacote de medidas legislativas 

que representasse, concretamente anistia ou demência para os investigados na 

Operação Lava Jato" e quando RENAN CALHEIROS menciona ser a única esperança que 

"eles tem de alguém fazer alguma coisa" estaria se referindo especificamente ao PSDB 

e à necessidade de um "um pacto de medidas legislativas para paralisar a Operação 

Lava Jato, que incluía proibir colaboração premiada de réu preso, proibir a execução 

provisória de sentença penal condenatória e modificar a legislação dos acordos de 

leniência". 

37. 	Ao ser ouvido nestes autos (fls. 470/484) o colaborador reforçou que: 

"todo o cerne da conversa era no sentido de implementar as medidas já 

mencionadas anteriormente e mudar dali pra frente, sendo que o que as 

práticas criminosas que já haviam ocorrido anteriormente, que eram o 

mecanismo de financiamento de todas as eleições,ficariam para trás, assim 

como a anistia dos militares; QUE quando fizeram alusão ao PACTO DE 

CAXIAS, se referia ao fato de que todas as vezes em que Caxias interviu nas 
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questões brasileiras foi anistiando tudo o que aconteceu pra trás e 

definindo as novas regras para ofuturo" (destaques nossos) 

Em termo de declarações (fls. 421/429), JOSÉ RENAN VASCONCELOS 

CALHEIROS inicialmente refutou sua participação na escolha e indicação do nome de 

SERGIO MACHADO para Presidência da TRANSPETRO, pelo fato de não ter boa relação 

com o Governo Federal nessa época por ter apoiado a chapa contrária, desconhecendo 

ainda que o PMDB fizesse indicação ou sugestão de nomes de diretor da PETROBRAS e 

subsidiárias. Negou ainda que tivesse conhecimento ou fosse beneficiário das práticas 

ilícitas cometidas por SERGIO MACHADO à frente daquela empresa. 

O Senador disse ainda que desconhecia a realização de buscas na residência 

de SERGIO MACHADO e nem mesmo que respondiam juntos ao mesmo Inquérito no 

STF, inexistindo qualquer pacto ilícito entre ambos. Ao ser indagado acerca das medidas 

discutidas com SERGIO MACHADO para reduzir os poderes do Ministério Público, 

respondeu: 

"QUE nunca discutiu essas questões que envolvem colaboração premiada, 

Ieniência e execução de pena de maneira pontual e específica, sendo que 

nessa conversa tratou de maneira institucional de alguns assuntos que 

entendiam ser necessários na reinstitucionalização do Brasil; QUE o 

declarante sempre foi defensor dos poderes do Ministério Público desde a 

Constituinte, assim como a Lei Orgânica, tendo ainda sido responsável pela 

aprovação da Lei 12.850 como presidente do Senado; QUE SÉRGIO 

MACHADO procurava sempre levar a conversa para o aspecto individual 

ficando claro hoje, após saber que estava sendo gravado, que ele buscava 

um posicionamento do declarante tendencioso para passar a idéia que 

estaria obstruindo a justiça; QUE esse tipo de assunto é objeto de 

discussões na atividade parlamentar, sendo que como tal já travou vários 

debates acerca de acertos e excessos da colaboração premiada, inclusive 

com a participação do Juïz SÉRGIO MORO e Ministro GILMAR MENDES no 

Senado; QUE a pedido do próprio Supremo Tribunal Federal em projeto 

encaminhado por ele e subscrito pelo declarante enquanto era presidente do 

Senado, antes mesmo da operação LAVA JATO, foi aprovado no Senado 

recentemente; QUE ratifica não ser contra a operação LAVA JATO e na sua 

atividade parlamentar ter defendido as investigações e a própria operação 

em uma colaboração premiada em que pessoa se dispõe a gravar uma 

conversa deveria tratar sobre os aspectos criminosos que teria com seu 

interlocutor, sendo que com o declarante trataram de questões institucionais 

e em nenhum momento sobre situações concretas que implicassem o 

declarante em qualquer esquema criminoso;" 

22 de 59 

DRA. M
ARIA

 C
LA

RA D
E C

ARVALH
O H

ONÓRIO
 C

OSTA 

OAB/D
F 16

45
9-E



Relatório Conclusivo - Inquérito n9  4367/DF (RE n2  15/2017-1) 	 , 

Sobre o "pacto de Caxias", afirmou desconhecer o que seria, tendo SERGIO 	- 

MACHADO "dito que deveria haver mudanças legislativas nesse assunto, já que ele 

sempre que possível retomava a preocupação de seu caso ser desmembrado para 

Curitiba, sendo que o declarante continuou tratando de maneira genérica e institucional 

dessas questões". 

11.4. DIÁLOGO ENTRE SÉRGIO MACHADO, RENAN CALHEIROS E JOSÉ SARNEY 

Em último diálogo captado por SERGIO MACHADO, em conjunto com 

RENAN CALHEIROS e JOSÉ SARNEY, continuam falando do impeachment, da 

necessidade de agir rápido porque todos estão "delatando" e "não sobra nenhum": 

Relatório n2 75— SPEA/PGR (fis. 278/307 da AC 4173) 

00:06:00 SERGIO MACHADO - ( ... ) A Policia Federal pra pôs etc, daí chamou, o (MORO) disse que tinha 

conexão (...) mandou subir, entendeu. ... Agora o que acontece, como ele não conseguiu nada eles tão 

querendo... e se vocês não agirem rápido naquele negócio da prisão em segunda instância e a delação, 

vão todo mundo delatar e todo mundo de/atou e a merda é grande pra todos os partidos, não sobra 

nenhum. 

RENAN - Tem que agir no, tem que agir no, no bojo da, de uma saída, se não o congresso não tem 

coragem não. 

SERGIO MACHADO - Eu acho que tem que ser, ela hoje deu uma declaração muita ruim.. 

SARNEY - Quem? 

SERGIO MACHADO - ALOIZIO MERCA DANTE... tava ela e o chefe de gabinete da DILMA, do ALOIZIO e (...) 

tava, inclusive ( ... ). A meu ver a grande chance RENAN que a gente tem é correr com aquele 

semiparlamentarismo. 

RENAN - Eu também acho. 

SERGIO MACHADO - Com paralelo, um foca no, exclui o impeachment de um lado põe (...) do outro. 

RENAN - Até se não dá em nada, dá no impeachment. 

SERGIO MACHADO - Dá no impeachment, (...) presidenta DILMA. 

RENAN - Por outro lodo. 

00:08:00 SERGIO MACHADO - (...) presidento DILMA já gera pra sociedade essa expectativa de (...) duas 

semanas (...) então você pode (...) nesses (180 dias) fazer uma amplo negociação pra gerar um. 

RENAN - Mas o que, só precisa três coisas ... é, é, reforma politica, aqueles dois pontos, fim da 

proibição... 

SERGIO MACHADO - São cinco pontos, financiamento  público de campanha, voto de (lista), proibição 

de coligação, cláusula de desempenho e fidelidade partidária (...) isso foi aprovado no senado, naquela 

época que sai de lá cinco (...) 

SARNEY-( ... ) de novo ( ... ) ponto de vista se nós pudermos agora (...) só pode solto. 

SERGIO MACHADO - Não pode ( ... ). 

RENAN - Isso é uma maneira sutil de todo a sociedade compreende (...) ser uma tortura. 

00:09:00 SERGIO MACHADO —É. Porque outro coisa, essa cagada do procurador que fizeram, ojogo virou 

um pouco de minha responsabilidade então essa, essa prisão do (...) tudo e aqui o resultado da tua 

conversa com o PM, PSDB, ( ... ) com o PSDB, as pessoas, o P508 teve uma posição já mais racional ... agora 

ela não tem mais solução RENAN, ela é uma doença terminal e não tem capacidade de, de renunciar nada. 

RENAN—Certo... É. 
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JqJ 

SARNEY - Émas nós (temos) é que tratar é do teu assunto. 
SERGIO MACHADO - Claro presidente, claro presidente. 

SERGIO MACHADO - Me disseram que vai. Que no leniência, vão botaras outras pessoas pra falar, agora, 

meu trato com essas empresas RENAN é com os donos, é que se botarem vai ser uma merda qeral, que 

eu nunca falei com executivo. 

00:11:00 RENAN - É, não vão botar não (...) [Vozes sobrepostos] Edo leniência (...), a lenlência não tá clara 
ainda, ela é uma das coisas que tem que entrar no pacote. 

SERGIO MACHADO - No pacote... E tem que RENAN como foi feito na anistia dos militares, o processo 
de decisão ( .... ) passar o Brasil a limpo, daqui pra frente é assim e prqs porque se não esse pessoal 

vaificar eternamente com o espada no cabeça, não importa o governo nível de governo, tudo é igual. 
RENAN - Todo mundo quer pegar. É pra não deixara prisioneira trabalhando, eu tava reclamando aqui. 

00:12:00 SERGIO MACHADO - (...) e todo mundo querendo se proteger, porque o que tá acontecendo 

agora RENAN, é que pra lado económico e pra lado das pessoas..., a água já subiu a cabeça [Ruídos], ( ... ) 

(bandida), ( ... ) brasileiro, os empresas tão quebrando todas, grande, pequena e média, o aperto é geral, 

(...) pensa de uma luz, pensa de uma luz, vai... 
SARNEY - (...) eu acho isso, ( ... ) eu acho que mesmo que não seja aprofundado, começar as conversas 
SERGIO MACHADO - ( ... ) tem que dá um pontapé de (...), um corte nesse negócio do (...) 

SARNEY - (...) começaras conversas ( ... ) 

RENAN - ( ... ) a comissão, fazer uma conversa com o FERNANDO HENRIQUE, sugerir (...) ao SERRA [Vozes 
sobrepostos]... 

00:13:00 SARNEY— (...)falar com o SERRA, falar com o TASSO JEREISSA TI, o TASSO (...) muito... 

SERGIO MACHADO - E tá todo mundo sentindo o aperto nos ombros... Tá todo mundo sentindo o aperto 
nos ombros... 

(destaques nossos) 

42. 	Sobre o tema da leniência, nas conversas, RENAN CALHEIROS (fis. 421/429) 

disse que "era SERGIO MACHADO que estava defendendo como deveria ficar a 

regulamentação do leniência, sendo que o declarante estava tratando do assunto de 

maneira genérica, até porque o tema estava em discussão na Câmara e não havia 

chegado ao Senado", esclarecendo ainda: 

"QUE nessa mesma época o Ministro TEOR! havia disponibilizado consulta 

pública sobre a necessidade consulta popular acerca do opção pelo 

parlamentarismo, sendo modelo defendido pelo declarante em entrevista; 

QUE esse tipo de mudança de regime em momento de crise já havia sido 

adotado quando JANGO assumiu a presidência no momento em que os 

militares não queriam que ele assumisse; QUE os líderes oficiaram ao 

Ministro TEOR! para adiar essa decisão sobre o parlamentarismo para o 

qual ele havia pedido pauta para julgamento; INDAGADO se adotou 

alguma medida, como a proposição de alteração legislativa relacionada à 

leniência e colaboração premiada, RESPONDEU QUE o declarante nçao 

adotou nenhuma proposição legislativa nesse sentido, sendo que essa 
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matéria tramitava na Câmara como proposta do Poder Executivo1;" 

(destaques nossos) 

Disse ainda que nesses diálogos trataram do "agravamentro da crise política 

e econômica diante de novas colabora ções enquanto já se discutia o afastamento da 

presidente DILMA ROUSSEFF". 

Sobre o modelo de doação eleitoral por pessoa jurídica, RENAN CALHEIROS 

não se recordava como exatamente o assunto foi tratado na conversa, sendo que nunca 

tratou sobre isso com SERGIO MACHADO, "tendo sempre sido o declarante responsável 

por consultar potenciais doadores de campanha e indicar alguma pessoa para os 

formalidades decorrentes", dizendo ainda que "todas os doações feitas ao Diretório 

Nacional direcionadas às campanhas do declarante, assim como os do Diretório Estadual 

de Alagoas, foram feitas a partir de consultas do próprio declarante ou das pessoas da 

executiva ou do comitê eleitoral do Diretório Estadual" e jamais SERGIO MACHADO 

mandou ou entregou dinheiro a ele. 

11.5. DAS MEDIDAS LEGISLATIVAS PROPOSTAS 

Acerca das medidas legislativas que poderiam ser adotadas por inciativa 

e/ou apoio dos congressistas com objetivo de minimizar os danos da Operação Lava Jato 

para todos os agentes políticos de diversos partidos implicados, foi produzido Relatório 

de Análise de Polícia Judiciária n2  76/2017 (fls. 497/505) acerca das proposições dos 

dois Senadores nos anos de 2015 e 2016 que tivessem relação com o tema das conversas 

transcritas ao longo deste relatório. Como JOSÉ SARNEY encerrou seu mandato em 31 

de janeiro de 2015, sua atuação como Senador não poderia ser avaliada nesse sentido. 

Em fevereiro de 2017, ROMERO JUCA apresentou duas propostas, uma 

relativa a um projeto de lei que vedaria a decretação de sigilo em procedimentos de 

investigação e em processos judiciais e outra consistente em uma emenda 

constitucional que conferiria aos presidentes da Câmara e Senado as mesmas 

prerrogativas do Presidente da República, incluindo a de não ser responsabilizado por 

atos estranhos ao exercício de suas funções. Pelo fato de RODRIGO MAIA e EUNICIO 

OLIVEIRA, respectivamente os chefes das referidas Casas Legislativas, serem 

investigados na Operação Lava Jato, o Senador foi acusado em um veículo da imprensa 

CunIrmc notícia publicada nu ESTADÃO. em 1 4/05/2() 16. conforme transcrição às lis. 54. 
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de tentar blindar os investigados e firmar acordo interno no partido para ser o próximo 
 

indicado a Presidencia da Republica. 

Ele também apresentou em abril de 2017 seis emendas ao Projeto de lei 

280/2016, proposto por RENAN CALHEIROS em julho de 2016, que definia os crimes de 

abuso de autoridade, projeto este levado em momento em que se discutiam as 

denominadas "Dez medidas de combate à corrupção", relativas ao Projeto de lei 

85/2017, apresentado pela Procuradoria Geral da República com intenso apoio e 

campanha do Ministério Público Federal, tendo sofrido muitas críticas, incluindo do 

próprio Juiz Sérgio Moro, que receava que "a pretexto de combater abusos, seja 

criminalizada a investigação e o cumprimento da lei". Referido projeto de lei foi 

arquivado em julho de 2017, tendo sido aprovado no Senado texto de autoria do 

Senador ROBERTO REQUIÃO que juntou os dois projetos, ainda a ser apreciado pela 

Câmara dos Deputados. 

Acerca deste projeto de lei 280/2016, assim como RENAN CALHEIROS 

mencionou em suas declarações, foram promovidos debates em sessão temática com 

esse propósito, com a participação do Ministro GILMAR MENDES e do Juiz SERGIO 

MORO, havendo calorosas discussões, sendo que a íntegra da discussão entre o 

magistrado e outro Senador já investigado na Operação Lava Jato, LINDBERGH FARIAS, 

que defende o projeto, foi noticiada na imprensa2. 

Não foram identificadas medidas propostas ou defendidas por ambos 

relacionadas diretamente à leniência, colaboração premiada e execução da pena após 

condenação em segunda instância, temas que seriam objeto dessa articulação 

parlamentar com propósito específico de beneficiar os agentes políticos investigados na 

Operação Lava Jato. 

11.6. DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR E DO TIPO PENAL DE 

"OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA" 

Passando à análise do teor dos diálogos transcritos, declarações dos 

envolvidos e levantamento das propostas legislativas acerca dos temas ali mencionados, 

primeiramente, importante contextualizar o momento político vivido no país na ocasião 

dos diálogos sob apreciação. 

Fonte: 
iuiz-criuca-criminalizacao-da-Iavaj/ 
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No dia 02 de dezembro de 2015, o então Presidente da Câmara dos 

Deputados acatou o pedido de impeachment apresentado em setembro de 2015, pelos 

juristas HÉLIO BICUDO, MIGUEL REALE iR. e JANAINA PASCHOAL. Em seguida, no dia 08 

de dezembro de 2015, a Câmara do Deputados elegeu chapa alternativa de deputados 

de oposição e dissidentes da base aliada para a comissão especial do impeachment. 

Posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2015, o Supremo Tribunal 

Federal anulou a eleição da chapa alternativa para a comissão especial da Câmara que 

analisaria a continuidade do processo de impeachment contra a então Presidente 

DILMA ROUSSEFF, bem como determinou, entre outras questões que envolveram o 

trâmite do processo, que a votação para a escolha dos integrantes da Comissão Especial 

fosse aberta. 

Passado o recesso dos Poderes Legislativo e Judiciário do ano de 2015/2016, 

no dia 12 de fevereiro de 2016, a Mesa da Câmara dos Deputados protocolou embargos 

de declaração questionando a decisão do STF acima comentada. Entretanto, tal recurso 

só veio a ser julgado no dia 16 de março de 2016. 

Portanto, como principais lideranças do partido do Vice-Presidente da 

República sucessor no cargo máximo do Poder Executivo, sendo ainda um deles 

Presidente do Senado, outro Presidente Nacional do PMDB e o terceiro ex-Presidente 

da República e ex-Senador também já ocupante da Presidência da Casa Legislativa, seu 

envolvimento na definição dos rumos do país diante da crise política e econômica que 

se desenhava foi notoriamente difundida e acompanhada publicamente. 

Certamente que ao longo da Operação Lava Jato foram diagnosticadas 

algumas condutas de comprometimento da atividade parlamentar pautada pelos 

interesses ilícitos pessoais e partidários em diversas esferas da Administração Pública, 

com a contaminação das reais e não republicanas motivações de determinadas medidas 

propostas por alguns agentes políticos, como a indicação e manutenção de cargos e 

funções públicas. 

Na chamada corrupção institucional ou legislativa, conforme terminologia 

adotada por Dennis F. Thompson3, que são aquelas práticas indevidas em que os ganhos 

recebidos pelo agente público são de natureza política e os danos causados estão 

relacionados a prejuízos à autonomia dos poderes e ao próprio processo democrático " 

Apud PHILIP, Mark. Dcfming Political Corruption. Political Studies (1997), XLV, 436-462. 
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como um todo, ocorre justamente em decorrência da distribuição e manutenção de 

cargos públicos ou diretorias de empresas estatais vinculados a representantes de 

parlamentares aliados, representando aparentemente práticas perfeitamente aceitas 

pela cultura política de determinadas sociedades, mas que, como já desvendado nas 

investigações em curso na Operação Lava Jato, são fruto da sustentação de um ciclo 

vicioso e criminoso. 

Entretanto, a solicitação, recebimento, aceitação, promessa ou 

oferecimento de vantagem indevida por parte do funcionário público, previstos nos 

tipos penais da corrupção passiva e ativa do Código Penal (arts. 317 e 333), traduzem na 

sua materialidade condutas direcionadas à obtenção de algum benefício ilícito mediante 

contraprestação. 

Nessa dinâmica, o maior desafio de quem possui o ônus de desvendar a 

verdade real nos fatos sob apuração é identificar a correlação do interesse espúrio do 

parlamentar à apresentação de alguma medida típica e inerente ao exercício do seu 

mandato, bem como qual a vantagem indevida obtida. 

Esse esquema criminoso, no qual tanto RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCÁ 

e SÉRGIO MACHADO são investigados como supostos integrantes, seria a motivação a 

fazer com que essas lideranças políticas se mobilizassem para, em uma frente, evitar 

que fossem alvos de mais acordos de colaboração premiada e acordos de leniência com 

efeitos penais e, em uma visão mais estratégica e duradoura, restringir os mecanismos 

até agora considerados eficientes no desvendamento da rede de crimes que atualmente 

encontra-se sob enfoque de outras forças-tarefa de órgãos de investigação e julgamento 

em outros estados do país. 

Pois bem, o tipo penal descrito no art. 22, §12  da lei 12.850/2013, ao qual se 

convencionou denominar "obstrução à justiça", tem como objeto material a persecução 

penal de infração envolvendo organização criminosa, exigindo dolo na intenção de 

impedir, cessar, inviabilizar, atrapalhar ou dificultar investigação ou processo penal, 

sendo que, conforme a modalidade da conduta, exigirá para consumação a efetiva 

interrupção da investigação ou persecução - impedir - por ser crime material, ou, por 

outro lado, a mera perturbação do andamento normal - embaraçar - mesmo que não 

alcançando a cessação definitiva, caracterizando crime formal4. Há corrente5  ainda que 

Clebei, AIARÇAL, J inícius. ('rinic ()igani:ado. Lliwra lorense. 3' Edição. 20117. P. 73. 
1(1cm. 
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entende que o núcleo embaraçar engloba a tentativa de impedir e, portanto, se 

vislumbraria consumação do verbo embaraçar sempre que o agente tenta pôr fim à 

investigação de organização criminosa. 

Vale registrar que o crime em comento, embora na modalidade "impedir" 

caracterize-se como crime material, isto é, consuma-se com a consecução de um 

resultado naturalístico, na modalidade "embaraçar" apresenta-se como crime formal, 

de modo que o crime se consuma com a mera prática de qualquer ato com a finalidade 

de dificultar ou criar entraves para a investigação. Malgrado trate-se de conduta penal 

recente em nosso ordenamento jurídico, esse entendimento vem sendo adotado pela 

melhor doutrina6 . 

Por se tratar de "conduta equiparada", o crime sub examine tem autonomia 

em relação ao caput do mesmo artigo, não exigindo para seu cometimento a 

confirmação da existência de uma organização criminosa, cujas condutas podem ainda 

estar em fase de investigação, sendo a Administração da Justiça o bem jurídico tutelado, 

no sentido de preservar a conclusão dessa apuração. 

Outro cuidado a ser percebido é que o simples desejo, intenção ou manifesta 

vontade de impossibilitar a execução ou o prosseguimento da investigação em relação 

à organização criminosa, críticas, reclamações ou desabafos feitos à condução de 

determinada investigação, aos agentes investigadores ou mesmo ao juiz, não bastam 

para caracterização do crime. Assim como estratégias de defesa, requerimento para 

trancamento de inquérito ou ação penal, apresentação de recursos judiciais, não 

poderiam ser interpretados como embaraço à investigação no sentido criminoso da 

verbo previsto no dispositivo em comento. 

Será então que os dois Senadores e o ex-Senador realizaram concretamente 

atos que se subsumem ao interesse deliberado de impedir ou embaraçar à Operação 

Lava Jato? Afinal, quais foram as condutas praticadas por eles nesse sentido? As 

propostas legislativas mencionadas anteriormente com repercussão nas investigações 

criminais em geral consistiriam em estratégia para "estancar a Operação Lava Jato"? 

Foram uma tentativa de impedir ou embaraçar a investigação? Utilizaram da 

prerrogativa e do poder como lideranças partidárias para promover debates com 

CUNHA. Rogério Sanchez; PINTO, Ronaiclo Batista. Crime ()rgani:ado. Comentários à nova lei n" 
/2.850/2013. Editora .JusI'odiv,n. 1" Edição. 2013. p. 20-21. 
NU( C1, Guilherme de Souza. Organi:ado (,iminosa, Comentários à lei n" /2.850/2013. Editora R7 

Revista dos Tribunais. 1" Edição. 2013. p. 25. 
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interesse em aprovar pacote legislativo que evitasse o avanço das investigações conta si 

mesmos e seus aliados? Será que a conversa que travaram sobre o cenário político em 

meio ao recente cumprimento de busca e apreensão na casa de um dos interlocutores 

ultrapassa o limite da cogitação para a prática de atos concretos destinados ao 

embaraço das apurações envolvendo todos ou alguns deles? 

Reside aí mais um complicador deste tipo penal que sofre duras críticas da 

doutrina, por ser extremamente aberto, gerando insegurança e perplexidade ao 

intérprete8. A dificuldade se soma ainda ao limiar da definição do que seria a 

"criminalização da política" e a atividade parlamentar livre e imune. 

Ao pesquisar em fonte aberta acerca das diversas manifestações e debates 

envolvendo temas transversais à Operação Lava Jato, como investigação elaborada e 

aprofundada sobre crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, 

em que alguns parlamentares foram críticos a determinados modelos e criticados por 

suas posturas, percebemos como é arriscado transformar ou interpretar como tipo 

penal tais expressões de pensamento e posicionamento no exercício da atividade 

parlamentar. Trazemos alguns exemplos para ilustrar esse raciocínio. Vejamos alguns 

exemplos: 

l;diçt> do (lia 1 SulJ7/201 7 

Relator quer que candidato não sej a 
preso até 8 meses antes da eleição 
A ni pua çi() de J) t'l() l)0(ICI1i  l)efl chca F 1 u Ia. ..c COO deuaça(, lo i CO o lirm ada. 
(o n iSsit) (la re trnia pol íl ica o a ( m ara com eca vol a cõcs em 	( . 

O relator da reforma política, Vicente Cândido, do PT de São Paulo, propõe que 
candidatos não possam ser presos até oito meses antes da eleição. A mudança que 
pode beneficiar políticos investigados gerou críticas. ( ... ) 

Fonte: http://gl.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/Q7/relator-guer-gue-candidato- 

nao-seja-preso-ate-8-meses-antes-da-eleicaohtml 	 - 

Roberto Requião compara ações da Lava 

Jato com as do Santo Ofício da Igreja 
DaRedacáoeDaRádioSenadoI.. 	.H 

S  BITEA(ïLiR7 (7e:ar Roberto e B(JSA TO, Paulo César. ('omenlários ( lei de o,'gani:açi7o Criini,iOSw 
Lei /2.850/2013. SÜO Paulo: Saraiva. 2014. 
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O senador Roberto Requião (PMDB-PR) denunciou a importação de teorias jurídicas 

com o objetivo, segundo ele, de gerar condenações em denúncias de corrupção. 

Citando exemplos, ele chamou de esdruxularia" a teoria do domínio do fato, 

aplicada no julgamento do mensalão do PT, e afirmou que a Operação Lava Jato, da 

Polícia Federal, usou a teoria da abdução das provas para valorizar 'provas 

ind i ci árias'. 

Roberto Requião mencionou estudo sobre a distorção dessas teorias por parte de 

promotores e juízes brasileiros, que, em seu entendimento, usam "jeitinho para 

ajustar o círculo ao quadrado'. ( ... ) 
Fonte: 	http://wwwl2.senado.leg. br/noticias/materias/2017/06/28/roberto-requjao- 

com para-acoes-da-lava-jato-com-as-do-santo-oficjo-da-jgrea 

Renan Calheiros diz que condução da Lava 

Jato fere direitos da democracia 
Da Redação 1 	 1IU11IZ\DJ 	 7 

Em pronunciamento na manhã desta quinta-feira (20), em Plenário, o senador Renan 

Calheiros (PMDB-AL) citou uma série de juristas que tem manifestado posições 

críticas à forma como vem sendo conduzida a operação Lava jato, da Polícia Federal. 

Abuso em prisões preventivas 

Renan também citou palestra dada pelo ministro Marco Aurélio Meilo, do Supremo 

Tribunal Federal, no 7° Congresso Brasileiro de Sociedades de Advogados. Sem se 

referir diretamente à Lava Jato, segundo o Renan, o ministro teria afirmado que as 

delações premiadas devem ser "espontâneas, não cabendo prender uma pessoa para 

fragilizá-la e assim obter a delação". 

Mas para o senador, a maioria das delações no âmbito da Lava Jato padecem de 

"vício de origem", por não serem espontâneas. No caso da delação do executivo 

Claudio Meio, da Odebrecht, para Renan o registro em vídeo deixa clara a insistência 

do procurador em vincular seu nome a alguma irregularidade. 

MPF ideológico 

O senador disse ainda que o perfil político- ideológico dos procuradores ligados à 

Lava jato "é evidente", quando é utilizado como método o constrangimento a 

criminosos para que citem os "nomes desejados" em suas delações. 

- Depois ganham de recompensa a isenção da pena e, pasmem, a regularização do 

que roubaram - criticou. 

Renan também criticou o vídeo divulgado por procuradores da Lava Jato nas redes 

sociais contra o projeto que regulamenta o abuso de autoridade, dizendo que "um 

deles inclusive foi acusado de ter atrapalhado as investigações do caso Banestado". 

Em apartes, a senadora Vanessa Graziottin (PCdoB-AM) também disse "estranhar" a 

condução dada às delações de executivos da Odebrecht. Para ela, tal metodologia 

indica que "não querem combater a corrupção, ao fazer acusações generalizadas". 
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Jorge Viana (PT-AC) também disse que "parece que tem gente, inclusive no 

Congresso Nacional, que apoia o abuso de autoridade. 
Fonte: 	http://wwwl2.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/20/renan-calheiros-diz- 

q u e-conducao-da-lava-jato-fere-direitos-da-democracia 

Collor usa palavrão para xingar Janot 
em discurso na tribuna do Senado 
In estigado pela La i ,Jato, Seilador ciiticuu atuaçio do 1)tCtI  rador-geral. 
Ministério Público aponta que o ex-presi(lente recet)du RS 26 iii i em 
propina. 

No discurso desta quarta-feira, ele criticou o que chamou de "vazamentos seletivos" 
de informações pelo procurador geral da República - a quem ele acusa de promover 
uma 'sórdida estratégia midiática". 
Fonte: 	http ://gl.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/08/collor-usa- 

palavrao-rara-xingar-janot-em-discurso-na-tribuna-do-senado.html 

PALAVRA ABERTA 
06iD5/2() 16 07h30 

J)eputado critica projeto que favorece acordos de leniôncia com empresas 
acusadas de Corrupção 

Jaime fVlartins (PSI)-MG) apresentou voto em separado para evitar que proposta seja 
aprovada 

Na Cinara eslao cm análise várias propostas que tratam do tema. Um dos projetos, ji aprovado 

pelo Senado, permite que o M inistcrio Público e a Advocacia Pública laçam acordo de lcnicncia com 

empresas acusadas de corrupçáo. 

O deputado Jaime Martins (PSD-MG), é contra essa medida, ji apresentou voto em separado para 

evitar que a proposta seja aprovada, e estí no Palavra Aberta para falar sobre o assunto. 

Fonte: http://www2.camara. leg.br/ca  maranoticias/tv/materias/PALAVRA-ABERTA/508350-

DEPUTADO-CRITICA-PROJETO-QUE-FAVORECE-ACORDOS-DE-LENIENCIA-COM-EMPRESAS-

ACUSADAS-DE-CORRUPCAO.html 

Nos discursos proferidos no Plenário da Câmara Legislativa9, a respeito do 

argumento de pesquisa "crítica a lava jato", encontramos sete pronunciamentos na 

grande maioria de parlamentares do PT. 

A questão central que se coloca, então, é que os posicionamentos críticos 

dos Deputados e Senadores, assim como as divergências de pensamentos, incluindo 

' Fonte: 

í =&dtlnmuo=&dtl ln)=&t\['(xto=(iItlItmc m+ i-flp. Jjto&t\Sum trm=&b_msLPçIpIndrIp&(tp1pOSçiçJ1i, 	) 
mo—dlSLssmo&P_ 	 m n)=Dl S(_&litnP . jlsquisr 	 t 
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J 

aquelas posturas contrárias a pleitos de diversas categorias ou manifestações classistas 

ou ainda posicionamentos oficiais de instituições públicas e privadas, são inerentes à 

atividade parlamentar. Tanto é assim que a liberdade e independência do exercício de 

seu cargo são protegidas pela Constituição Federal com a previsão da imunidade 

parlamentar por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos e do seu processamento 

e julgamento por prerrogativa de foro (art. 53). 

Fato é que, ainda que tivessem sido apresentadas propostas legislativas para 

alterar o ordenamento vigente, tais iniciativas não podem, jamais, ser criminalizadas. 

Quando a Constituição Federal quis proibir alguma iniciativa de alteração do 

ordenamento, ela fez isso expressamente, no Art. 60, § 49,  quando trata das propostas 

de emenda constitucional. Observe-se que nem ali ela criminaliza a iniciativa legislativa, 

apenas diz que "não será objeto de deliberação" as propostas de alteração que atinjam 

as denominadas cláusulas pétreas. 

Importante ainda considerar que qualquer inciativa tendente a modificar a 

legislação atual não escaparia de percorrer o processo legislativo estabelecido na 

Constituição Federal, o que lhe daria legitimidade. É natural - sem deixar de ser 

absolutamente lamentável - que eventuais alterações tivessem o propósito de amainar 

consequências criminais que rondam os próprios legisladores, mas, ainda assim, soa 

desarrazoado dotá-las de status criminal, sob pena de criminalizar qualquer movimento 

legislativo que, mesmo sem aprovação ou sequer tramitação, tenha como mote 

disciplinar de forma diversa, por exemplo, o instituto da colaboração premiada ou 

qualquer outro instituto penal ou processual penal. 

Portanto, compilados todos os elementos de provas disponíveis ao longo da 

investigação, começando pelos diálogos captados por SERGIO MACHADO e transcritos 

pela Procuradoria Geral da República, Termos de Colaboração prestados por SERGIO 

MACHADO em que apresenta sua visão dessas conversas e narra como os três 

investigados estavam implicados no esquema ilícito que coordenava na TRANSPETRO, 

passando pelos Termos de Declarações colhidos neste Inquérito, com uma nova 

oportunidade de esclarecimento por parte do colaborador e apresentação da versão dos 

interlocutores das gravações, bem como análise da atuação parlamentar dos / 
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investigados, não conseguimos vislumbrar a concretização dos núcleos do crime de 	~1,( 'A/ 

"obstrução à justiça". 

III. 	DA INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES ATRAVÉS DE ATUAÇÃO JUNTO 

AO PODER JUDICIÁRIO 

Dentre as ver-tentes discutidas entre os investigados, compreendidas pela 

Procuradoria Geral da República como "plano multipartidário para obstruir o avanço da 

Operação Lava Jato', estaria ainda estratégia para evitar o desmembramento do 

Inquérito n2 4215/1)F, que tramitava no Supremo Tribunal Federal, com envio à 132 Vara 

Federal em Curitiba/PR e, assim, minimizar o risco de JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA 

MACHADO, que não era titular de prerrogativa de foro, se tornar colaborador. 

Para tanto, pretendiam ter acesso ao Ministro TEORI ZAVASCKI através de 

duas pessoas com quem ele manteria proximidade e relação pessoal com objetivo de 

tentar persuadir o Relator dos Inquéritos da Operação Lava Jato no STF com argumentos 

extrajurídicos: o ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, FRANCISCO CÉSAR ASFOR 

ROCHA, que estaria viajando e retornaria após a semana santa (03/04/2016) e o 

advogado EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO, que estaria em São Paulo na ocasião 

das reuniões. Assim foi descrita essa estratégia pelo Ministério Público Federal: 

"(v) atuação junto ao STF, notadamente ao Ministro Teori Zavascki, a fim de 

determiná-lo, por meio ou razões não jurídicas, a manter sob sua competência, 

mesmo sem regra atrativa de competência, pessoa não detentora de foro por 

prerrogativa de função e, com isso, convencê-lo (o colaborador) a não celebrar 

acordo de colaboração; 

(vi) cooptação subreptkia de Ministros da Supremo Corte para assegurar plano de 

anistiar vários envolvidos, em grande parte agentes políticos, no investigação." 

(Petição n9 6.323 - fls. 20/2 1) 

Os trechos dos diálogos gravados pelo colaborador em que esse assunto foi 

trazido e tratado entre os interlocutores foram extraídos das transcrições contidas nos 

Relatórios de Informação da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da 

República - SPEA/PGR constantes nos autos da Ação Cautelar n2 4173, os quais 

reunimos abaixo para compreensão do conteúdo probatório apresentado. 

111.1. DIÁLOGO ENTRE SÉRGIO MACHADO E JOSÉ SARNEY 

No primeiro diálogo com JOSÉ SARNEY falam ainda da atuação de SERGIO1 y 

MORO e dos Ministros do STF: 
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Relatório n2 68 - SPEA/PGR (fis. 84/117 da AC 4173) 

00:29:00 

SARNEY - . . acha que não tem rabo. Tudo isso foi... É o governo, meu Deus! Esse negócio do PETROBRÁS 

(...)vai, são os empresários que vão pagar? Os políticos?! E o governo que fez isso tudo? Hein? 

SÉRGIO - É que acabou o LULA, né, Presidente? 

SARNEY— o LULA acabou. O LULA, coitado, ele tá numa depressão tão grande (...) 

SÉRGIO - O LULA... E não houve nenhuma solidariedade do parte dela. 

SARNEY - Nenhuma, nenhuma. E com esse MORO perseguindo por besteira. 

SÉRGIO - Presidente, esse homem tomou conta do BRASIL, Presidente. Inclusive o SUPREMO, o 

SUPREMO fez porque é pedido dele. Agora, como é que o TOFFOLI e o GILMAR faz uma porro dessa? Se 

esses dois tivesse votado contra, não dava? ... Nomeia uns Ministros de merda, como aquele do RIO, (o 
FUX). 

SARNEY— Todos (...) (FACHIN, BARROSO) todo mundo diz que é um grande jurista (...) 

SARNEY - (Teu advogado já) contestou tudo isso? 

SARNEY— E o, e o TEOR! com isso? 

00:38:42 SÉRGIO - Mandou dar, baixar lá em casa. Num tinha nada, mas mandou. Pode, Presidente? Não 
leu... 

00:55:00 SARNEY - E você não tem nada que ver com isso. 

SÉRGIO - Nada ( ... ), zero. Presidente, é isto que nós tomas metidos. E não tem ninguém que se, que se... 

SARNEY - Não, mas ai você tem que ter um bom advogado. Quem é o seu advogado? 

SÉRGIO - É a NABOR, que orienta, e a FERNANDA. Então a gente preparou 

SARNEY— O NABOR é bom. 

SÉRGIO - O NABOR é bom. Então a gente preparou ...... 

01:05:46 

SARNEY— Não tem nada. O BULHÕES... o BULHÕES resolve isso tranquilamente. ... Tranquilamente. 

01:06:45 SARNEY—Isso aío BULHÕES, o BULHÕES (resolve isso) ... tranquilamente. 

SÉRGIO - É isso que existe. É isso que existe. [Ruídos próximos ao microfone] 

SARNEY - Isso aí o BULHÕES, pode, pode ter certeza ( ... ) 

SÉRGIO - Agora, o que me preocupa não é o que existe hoje. O que me preocupa é essa questão que o 

SUPREMO aprovou, Isso me preocupa. [Ruídos próximos ao microfone] 

SARNEY— Qual? 

01:10:00 SÉRGIO - De segunda instância, que eu tenho medo que comece uma onda de delação. Todo 

mundo vai fazer delação. Aí vamos ver quem, quem vai resistir. Se todo mundo fizer... Então, o que, que 

acontece, Presidente? Até... 

SARNEY— O Tribunal de Contas não aprovou todas as suas contos? 

SÉRGIO —Aprovou. Tá aprovado. 

01:13:00 SÉRGIO - ... Aí o Moro disse: não, como tem ligações com o... ele mandou tudo pra cá. 

SARNEY— Pro SUPERIOR TRIBUNAL? 

SARNEY —Ah é, isso aí vai demorar muito tempo (tempo). As coisas todas. Só a quantidade de processo, 

de tudo ( ... ) é instrução. Um processo desse para instruir. Isso aí é, é averiguação. Depois tem a fase de, 

de, de denúncia. Na fase de denúncia, tem a (...). Depois tem o julgamento. 

01 :23:00 SÉRGIO - Mas, Presidente, não pode continuar esse Moro julgando dessa maneira, e ninguém 

dizendo nada. impressionante, impressionante, impressionante, 
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00:02:12 SÉRGIO - Eu não tô entendendo o nosso amigo RENAN. 

SARNEY - Mas o negócio está sério. DILMA deve cair dentro de um mês, no máximo. 

SARNEY - Agora precisa é (se armar) como nós vamos fazer com a situação porque a oposição não vai 

aceitar isso (que tá aí não...). Nós temos que fazer algum acordo (geral) inclusive. 

SÉRGIO - Inclusive com o Supremo, com todo mundo. 

00:04:12 SARNEY - Do Supremo (...) e do Supremo com os jornais, com as forças armada. não pode 

abandonar os forças armadas ( ... ) (não passo de um mês e duas semanas) ( ... ). 

00:19:17 SÉRGIO - tem que ser um grande acordo pra salvar o Brasil. Juntando judiciário. Vamos parar 

com esse negócio do MORO ( ... ), falando linguagem nua e crua pra Senhor e pra quem conhece, desde 

quarenta e seis (o modelo é igual), as pessoas são as mesmas, o que muda é a gradação conforme (tem 

que ter). Tem uns que aceitam a taxo, o que não contaminam empresas e tem outros que vão além. É isso 

o que aconteceu, resolvia aí porque eu não contaminei a empresa, (que me deu resultados, que eu tenho 

uma empresa ( ... ) 

00:22:08 SÉRGIO — (tudo indico que posso) ficar tranquilo.., agora vamos, né, ajudar Renan (...) eu não 

posso descer pro MORO. O objetivo de JANOT é pegar o PMDB, acho que tem convicção que eu sou um 

caixa do PMDB, que não encontrou nado, que foi tudo muito bem feito, mas acha que precisa prendera 

PAULO, é isso. Porque ninguém resiste o uma prisão de um ano, dois anos, três anos, quatro anos. (Ele) 

(você) não vai responder, mas se responder (...) não tem nenhuma base, não tem nenhuma acusação 

contra o MARCELO e tá todo mundo, todo (nosso ... ) ontem aquela reunião do Supremo (falaram ... ) 

Ministro, não (em respeito) à Constituição, como você respeita a constituição e ( ... ) rasgaram a 

Constituição no que diz respeito a transitado e julgado. O GILMAR que foi o... o GILMAR e o TOFFOLI 

foram os grandes, os dois filhos da puta, porque se tivessem votado tinha dado seis a quatro. 

presidente, como é que o presidente LULA e a presidente DILMA nomeou oito Ministros do Supremo e 

não tem nenhum? 

00:23:29 SARNEY— (Quanto que) foio resultado? 

00:23:32 SÉRGIO - Foi uma unanimidade, só o MARCO AURÉLIO que votou contra. 

00:23:37 SARNEY - (...) o GILMAR... 

00:23:42 SÉRGIO - (...) foi naquela que foi seis a quatro, o transitado e julgado. 

00:23:44 SARNEY - Ah, sim! 

76. 	Nesse diálogo com JOSÉ SARNEY, SERGIO MACHADO deixa claro seu receio 

no desmembramento do Inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sob 

Relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, entendendo como pressão da Procuradoria 

Geral da República para que, sob jurisdição do Juiz SERGIO MORO, decida firmar acordo 

de colaboração premiada. Nesse cenário, busca ajuda de uma "maneira política" para 

que isso não aconteça, ouvindo do ex-Senador e ex-Presidente da República que 

poderiam agir de duas maneiras, com o advogado atual de SERGIO MACHADO, NABOR 

BULHÕES, e CÉSAR ASFOR ROCHA, que teria feito "muito favor/á para gente" junto ao 

Tribunal. Vejamos os principais trechos, incluindo seus contextos: 

Relatório n2  71 — SPEA/PGR (fls. 195/219 da AC 4173) 

00:06:4 1 SÉRGIO - (...) a gente precisa pensar alguma coisa como é que a gente segura essa coisa aqui 
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em Brasilia com o TEOR!, isso a gente não raciocinou. Qual a ideia, isso não é coisa de (...) não resolve 

isso não, qual seria o caminho que a gente teria que conversar isso com o senhor, com o RENAN, vê se eu 

converso com o ROMERO também, poderia pensar uma maneira de segurar aqui. Eles não encontraram 

nada, não tem nada, qual a ideia deles? Me jogar pra baixo pra poder o MORO forçar eu falar, é isso a 

ideia. 

00:08:22 SARNEY - tem que (tirar) o RENAN daí 

SÉRGIO - tem que segurar ( ... ) (como) a gente podia agir, ver o que a gente podia fazer pra dar (...) o 
senhor tem o cabeça boa, o que a gente podia fazer, primeiro porque juridicamente não resolve não. 

SARNEY - seu advogado é o (FERRAZ)? 

SÉRGIO - não, meu advogado é o é a FERNANDA, o BRUNO e o Professor, (... o que tá com a Odebrecht) 

me deu um bronco agora, mas advogado, tem que encontrar uma maneira política de segurar, advogado 

não consegue não. Porque as razões dos outros dois são muito objetivas e não tem ligação com a RENAN, 

eu só tô por causa do RENAN, na hora que tirar a razão do RENAN, eu não tenho porque ficar aqui. 

00:11:06 SÉRGIO - Mas (...) tava o RENAN, mas eles querem separar o RENAN, porque não se descobriu 

nado e querem se fixar nesses dois pontos que não tem nada a ver com o RENAN (...). (Eles tão de 

sacanagem me botando pressionado). 

00:11:33 SÉRGIO - Se realmente me jogarem pra baixo, aí TEOR! ninguém consegue conversar. 

00:15:54 SARNEY - Vamos ver, varno, vamo, vamos agir de duas maneiras, o BULHÕES, esse advogado, 

eo(...)0CÉSAR. 

00:16:17 SÉRGIO - (...) vou tentar conversar com o Romero e vê se converso (...) e vê que estratégia a 

gente podia traçar, porque não tem muito tempo não. 

00:21:14 SÉRGIO - É claro, Presidente! (...) É claro que não! Agora, o que acontece? O que acontece é que 

a gente tem que encontrar (tem que ajudar) a encontrar a solução ( ... ) ... Agora, (eu preciso ter certeza, 

se o homem) me botar lá preso um ano, dois anos, onde é que eu vou parar? 

00:21:51 SARNEY - Não vai acontecer isso, nós não vamos deixar (isso) (...) 
00:21:55 SÉRGIO - (Onde eu vou parar?) ( ... ) 

00:22:00 SARNEY—Não vai acontecer isso não! 

SÉRGIO - (... me soltaram) 

00:22:01 SARNEY— (...) Pode ficar tranquilo quanto a isso, você pode ficar tranquilo... 

00:28:24 SÉRGIO - (...) vou procurar o RENAN hoje de noite. 

00:28:27 SARNEY - Sim! 

00:28:29 SÉRGIO - Pra poder vê o que pode fazer, e até o que (...) o ministro está presente, pode parecer 

reunião e pra gente poder fazer uma articulação. 

00:28:41 SARNEY - Articulação... E eu vou, e eu vou saber de onde está, onde está o CESAR, vou pedir 

para ele vir aqui.., em Brasilia. No princípio isso não aparece. 

00:28:56 SÉRGIO - Não aparece, não. Presidente, (isso) é essencial, porque se ficar aqui tudo bem, agora 

se só for lá pra baixo, perde o controle. Agora o prazo está ao nosso favor porque o tempo acho que essa 

crise vai estourar já. 

00:29:15 SARNEY - Vai estourar logo. 

00:30:19 SÉRGIO - Você acha que não consegue implantar o MICHEL sem articulação do jeito que tá? 

00:30:23 SARNEY - Não, sem não. Sem articulação não. Vou vê se converso com o MICHEL hoje poro (...) 

00:32:16 SÉRGIO - Senhor Presidente, eu queria que o senhor me ajudasse, eu vou conversar... 

00:32:18 SARNEY - Não, eu estou com você, conta comigo (...) 

00:32:22 SERGIO - Eu vou, eu vou conversar com RENAN, acho que talvez, amanhã. Faço questão de ter 

converso com vocês três. Amanhã (vamos ter algum)feedback. Eu viajo e volto no final do tarde. Ea gente 
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tem que encontrar uma solução, Presidente, porque se eu for para baixo... 

00:32:3 7 SARNEY - (Mas ninguém sabe) que você me ajudou (...) 

00:32:41 SÉRGIO - Não, sabe não. Ninguém sabe. 

00:32:43 SARNEY - oh. oh 

00:32:44 SÉRGIO - Ninguém sobe. 

00:32:46 SARNEY - o RENAN ... eu falo com, também falo com ele, mas prefiro falar com CESAR ROCHA. 

Preciso falar com CESAR. 

00:33:03 SÉRGIO - Ninguém sobe que eu te ojudei. 

00:33:05 SARNEY - o CESAR, o CESAR ROCHA é que é o nosso cúmplice junto ao 

00:33:19 SERGIO - TEORI? 

00:33:20 SARNEY - TEOR!. Fez muito, muito, mos muito (...) lá no tribunal, o CESAR fez muito favor lá para 
gente. 

00:33:32 SERGIO - E O TEOR! é lá do tribunal do CESAR? 

00:33:34 SARNEY- Era! O TEOR! ero do tribuno/do CESAR. 

00:33:39 SERGIO - Sabia não! 

00:33:40 SARNEY - Era do STI. 

00:33:42 SÉRGIO - Sabia não! 

00:35:36 SÉRGIO - Insinuando que, mandando recado (que aL..ou estouro também). ( ... ) eu tenho que ficar 

aqui. Porque aqui... eu tenho que arranjar algum jeito de ficar aqui, de alguma maneira de não descer 

pro MORO. Por isso que eu queria que o senhor com sua experiência tem, com sua divisão que você tem, 

como é que a gente conseguia... 

00:36:23 SÉRGIO - (E que eu fique aqui em cima). Eu ficonda aqui em cimo não tem problema. Se essa 

pessoa ameaça (a tortura ou ir pra Torre de Londres é ir pro MORO?). Que País nós chegamos? e o 

Supremo não faz porra nenhuma. 

00:36:49 

00:36:58 SÉRGIO - (...o quê, o quê que ele acha) se o JANOT acho que eu sou o caixa do PMDB (...) não 

encontrou nada. Como é que ele ocha que pode arrancar coisa de mim? me jogando para o MORO. Aí 

manda recado, sobe aquele ( ... ) 

00:37:25 SARNEY - ( ... ) pro arrebentar agora, só te dão informação. 

(destaques nossos) 

77. 	Em novo diálogo com SARNEY falam do receio de "meter advogado no 

Relatório n2 74— SPEA/PGR (fis. 258/ 276 da AC 4173) 

SARNEY: Sim, ele tá certo de tudo isso. Tudo isso tá no cabeço dele. Tudo isso ele já sabe. Tudo isso ele já 

sabe. Agora nós temos é que fazer o nosso negócio, ver como é que tá o teu advogado, até onde eles tão 

falando com ele em delação premiada. 

SERGIO: Não tão falando. É, não tão falando. 

SARNEY: ( ... ) falando isso para você. 

SERGIO: Não. Não tão falando não. 

SARNEY: Até onde ele vai, (onde é) mentira e onde é valorização dele. 

SERGIO: (Não, no verdade) essa história é verdadeira. Não é do advogado querendo e não é diretamente, 

é dizendo como uma oportunidade, porque como não encontrou nada, ameaça (primeiro) com o MORO. 

SARNEY: Sim, mas nós temos é que conseguir isso sem meter advogado no meio. 

SERGIO: Não, advogado não pode particípar disso. Eu nem quero conversa com advogado. 

SARNEY. Sem meter advogado. 

SERGIO: ( ... ) advogado nós vomos ter que (...) advogado no meia. Eu não quero advogado nessa conversa, 
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defeito nenhum. 

SARNEY: Sem meter advogado. 

00:20:01 SERGIO: Advogado é perigoso. 

SARNEY: É, ele quer ganhar. 

SERGIO: Quer ganhar e é perigoso, que a gente não sabe se eles são confiáveis Presidente, tá doido. Eu 

acho que o senhor podia convidar, marcar a hora que o senhor quer, o senhor convidava o RENAN e o 
ROMERO e me diz a hora que vem. 
SARNEY: Tá certo. 

(destaques nossos) 

	

78. 	O colaborador JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, ao ser ouvido em 

Termo de Declarações (fls. 470/484) sobre seu conhecimento acerca da relação de JOSÉ 

SARNEY com CESAR ASFOR ROCHA, qual o objetivo dele ser acionado e como seria a 

solução a ser adotada por ele, respondeu: 

"não sabia que SARNEY tinha relação estreita com CESAR ASFOR, sendo que 

Declarante já o conhecia por serem do CEARÁ mas nunca havia pensado 

em procurá-lo para tratar desse assunto, assim como não sabia que ele era 

do mesmo Tribunal que o Ministro TEORI ZAVASCKI e nem se conheciam; 

QUEo Declarante que teve a iniciativa durante vários trechos do diálogos de 

demonstrar necessidade de uma solução não jurídica para a manutenção de 

seu caso no STF, com o Ministro TEOR!; QUE o Declarante pretendia que 

SARNEY pudesse sugerir alguma solução política já que caso seu processo 

fosse desmembrado para CURITIBA, isso seria uma ameaça para todos os 

agentes políticos envolvidos nesse esquema; QUE foi SARNEY quem sugeriu 

nome de CESAR ASFOR" 

	

79. 	Disse ainda que, após JOSÉ SARNEY sugerir o nome de CESAR ASFOR, ambos 

tentaram uma forma de contata-lo, quando então soube através de pessoas conhecidas 

em comum no Ceará que estaria viajando, razão pela qual surgiu a indicação do nome 

do advogado EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO: 

"quando SARNEY trouxe num primeiro momento o nome de CESAR ASFOR, 

foram procurar saber cada um com seus contatos que já tinham, como 

encontrar com ele, sendo que o Declarante soube através de pessoas 

conhecidas em comum no CEARÁ que ele estaria viajando para MIA MI e só 

voltaria após a semana santa; QUE como CESAR ASFOR estava viajando, 

RENAN sugeriu o nome de FERRÃO, já que tinha urgência em resolver a 

questão e ele teria acesso ao Ministro TEOR!; QUEfoi SARNEY quem ficou de 

fazer o contato com FERRÃO, e como a conversa foi num sábado, ele disse 

que FERRÃO estava em São Paulo/SP e quando retornasse iria conversar com 

ele" 
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Em Termo de Declarações (fis. 411/420), JOSÉ SARNEV relatou como 

conheceu SERGIO MACHADO, negando que tivessem relação de proximidade, 

desconhecendo o nível de proximidade dele com os demais investigados, sendo que 

apenas teria tomado conhecimento da sua indicação e nomeação para presidência da 

TRANSPETRO quando ele já estava há mais de um ano no cargo. 

Inicialmente descreveu as condições em que recebeu SERGIO MACHADO em 

sua residência quando foram realizadas as gravações ambientais, haja vista que havia 

acabado de retornar de um longo período de internação após grande cirurgia, se 

recuperando com auxílio de enfermeiros para se locomover, à base de remédios fortes 

e fisioterapia, sentindo muitas dores. 

Nessa introdução, ainda ressaltou que por estar muito debilitado, com a voz 

arrastada, sua única intenção era encerrar logo a conversa, chegando a dizer várias vezes 

que estava cansado, sendo que SERGIO MACHADO "simulava muito desespero em ser 

preso com a declinação de seu processo para a primeira instância e o objetivo do 

declarante era apenas acalmá-lo e encerrar o mais breve possível o assunto, tendo 

SÉRGIO MACHADO quase o levado a exaustão lendo inúmeros depoimentos os quais não 

conseguia acompanhar". 

Acerca da suposta interferência junto ao Ministro TEORI ZAVASCKI, ao ser 

indagado a esclarecer acerca das afirmações do colaborador, JOSÉ SARNEY disse: 

"INDAGADO acerca do Termo de Colaboração Premiada ng 10, em que 

SERGIO MACHADO diz que, após essas conversas com o declarante, RENAN 

CALHEIROS e ROMEROJUCA, terficado claro que os três 'agiriam no sentido 

de evitar o desmembramento do processo do depoente e seu envio para 

Curitiba', através de contato com o ex-ministro CESAR ASFOR ROCHA e o 

advogado EDUARDO FERRÃO, no sentido de 'ter acesso ao Ministro TEORI 

para encontrar solução não-jurídica a fim de que inquérito do depoente não 

fosse desmembrado e remetido para Curitiba'. RESPONDEU que confirma 

que chegou a comentar com SÉRGIO MACHADO que iria procurar o ex-

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, mais no sentido de encerrar logo o assunto, 

e pelo fato dele também ser do Ceará, acreditava que os dois tivessem 

relação; QUE o declarante é amigo do ex-Ministro CESAR ASFOR ROCHA mas 

nunca chegou a falar com ele sobre esse assunto, nunca tendo passado por 

sua idéia fazê-lo; QUE até cometeu um erro em dizer que CÉSAR ASFOR 

ROCHA teria proximidade como Ministro TEORI, já que ambos disputaram a 

mesma vaga de Ministro no STF; QUE quanto ao advogado EDUARDO 

FERRÃO, quando menciona que ele foi uma boa lembrança do Senador9 
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RENAN CALHEIROS, disse isso em razão do fato dele ser um advogado 

com petente e também amigo do declarante" 

Mais adiante, ao ser lido trecho do diálogo em que SARNEY menciona o 

nome de CESAR ASFOR como "nosso cúmplice junto ao ... TEOR!", o ex-Senador disse ter 

dúvida se realmente disse isso, repetindo que "cometeu um erro em acreditar que CÉSAR 

e TEOR! eram próximos, sendo que de fato desconhece qualquer proximidade entre os 

dois e que já tenha atuado de alguma forma em benefício de qualquer interesse que 

conheça". 

JOSÉ SARNEY disse (fis. 411/420) ter falado algumas vezes que SERGIO 

MACHADO teria um bom advogado, BULHÕES, que resolveria suas questões. Afirmou 

que "essa conversa se deu no contexto envolvendo a crise política decorrente da 

potencial saída da presidente DILMA, sendo que em todas as crises a melhor solução 

sempre é um acordo geral entre as diversas instituições e poderes do país, sendo que em 

todas as crises que o declarante o Supremo Tribuna/federal participou da solução". 

Em outro trecho, já em conversa entre SARNEY, RENAN e SERGIO 

MACHADO, em que é mencionado o nome de FERRÃO, pelo fato de CESAR ASFOR estar 

viajando, mais uma vez JOSÉ SARNEY negou (fls. 411/420) que tivesse intuito de 

procurar quaisquer dos dois com propósito de auxiliar o colaborador, tendo dito 

anteriormente que "as soluções que deu para ele foram jurídicas mencionando o nome 

de dois advogados BULHÕES e CÉSAR". 

"QUE nunca foi o seu objetivo procurar CESAR ou FERRÃO, sendo que de 

fato nunca teve essa conversa com eles; QUE desconhece se FERRÃO e 

TEOR! tinham alguma proximidade; QUE na própria decisão do Ministro 

TEOR! em que nega as medidas cautelares pleiteadas pelo Procurador Geral 

da República, ele nega que essas conversas tenham ocorrido, assim como 

SÉRGIO MACHADO também diz no colaboração premiada que não teve 

nenhuma notícia de que elas teriam ocorrido e, o Procurador também diz 

que estariam preclusas" (destaques nossos) 

111.2. DIÁLOGO ENTRE SÉRGIO MACHADO E ROMERO JUCÁ 

Em diálogo com ROMERO JUCÁ, os dois também falam sobre a situação de 

SERGIO MACHADO, sobre o receio de ser processado pela Justiça do Paraná e a 

necessidade de "acesso" a TEORI, assim como tratam do sistema de financiamento de 

campanha através de doações eleitorais por empresas que até então vigia no país e 
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novamente retomam o tema do impeachment, que exigiria um "acordo nacional" 

incluindo o Supremo, fazendo "estancar a sangria" com a mudança de governo: 

Relatório n2  70 —SPEA/PGR (fls. 167/193 da AC4173) 

00:09:51 ROMERO - como é que tá sua situação? 

SÉRGIO - minha situação não tem nada, não pegou nada, mas ele quer jogar tudo para o MORO, como 

não tem nada e como eu tô desligado. 

ROMERO - É, não tem conexão, né? 

SÉRGIO - Não tem conexão, joga para o MORO. Aí Judeu, aí. Vai fuder pra todo mundo, como montar 

uma estrutura pra evitar que eu desça (...) 

ROMERO - o que cê acha? 

SÉRGIO - eu preferia ( ... ) discutir com vocês, cheguei a essa conclusão essa semana... (Ele acha que eu 

sou o caixa de vocês), o JANOt a JANOT não vale um Cibazol. 

SÉRGIO - e ele tá visando a RENAN e vocês.., e acha que eu sou (...), não encontrou nada, não tem nada. 

ROMERO - não vai encontrar, né SÉRGIO? 

SÉRGIO - não encontrou nada, não tem nada, mas acha ... a que que faz, ... como tem aquela delação do 

PAULO ROBERTO, (não) tem, dos 500 mil e tem a delação do RICARDO, que é uma coisa solta, tem que 

pegar essas duas (...) não tem nada com os Senadores, joga ele para baixo. 

ROMERO-(...) 

SÉRGIO - tem que encontrar uma maneira. 

ROMERO - você tem que ver com o seu advogado, como é que a gente pode ajudar. 

SÉRGIO - (...) de qualquer maneira, tem que ser política ( ... ) 

00:11:10 ROMERO - ( ... ) só política, como é a política, tem que resolver essa parra, tem que mudar o 

governo pra poder estancar essa sangria. 

SÉRGIO - tem que ser uma coisa política e rápida e eu acho que eles tá querendo (...) é o PMDB, se eles me 

prende, me bota lá embaixo, aí Judeu .... nós todos ......Não tem nada. 

00:11:44 ROMERO - Você conversou com ele lá não, né? 

SÉRGIO - Não. (...) Eu não disse que ia conversar contigo? Que é o mais sensato de todos. Eu começo a 

falar com ele (...) 

ROMERO - ( ... ) se é particular o acerto ou não. 

ROMERO - (...) (a MORO virou a torre de Londres). 

SÉRGIO - (...) torre de Londres 

SÉRGIO - Pra confessar. Então a gente tem que agir como a gente tem que pensar uma fórmula em que 

encontrar uma solução para isso. E eu vou conversar isso com advogado (para ele me dar uma solução). 

00:13:05 ROMERO - eu converso com ele antes... eu converso com o SARNEY. Ouça ele e vamos sair e 

vamos sentar pra gente ( ... ) 

SERGIO - Isso ROMERO, (reage) primeiro que é bom pra gente. 

SÉRGIO - Então com base nessa delação do RICARDO e esses 500 mil, ele quer me levar para baixo. 

ROMERO - Em delação de ( ... ) contrato com a TRANSPETRO ( ... ). 

00:19:5 7 SÉRGIO - Ele só ganhou uma licitação comigo ... ... Ele pagou e eu não fiz nada... E depois ele 

pediu, entregou o contrato. Tentou fazer aditivo, não sei. Não conseguiu nada. 

ROMERO - Esse FELIPE PARENTE. Ele, ele prestou depoimento? 

SÉRGIO - Não. Não foi chamado (ainda bem) ... ... Então amigo, é o seguinte, o que que eu acho,çjç, 

querem pegar todo mundo. 

ROMERO - Querem. 

SÉRGIO - Querem pegar todo mundo, de todos os partidos, inclusive do PSDB. 
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ROMERO - Também. 

00:22:12 SÉRGIO -: E ai, agente vai ter que bolar uma maneira de eu não descer, se eu descer aí vai ser 
uma merda 

ROMERO - É, não  pode ir pra lá, ficar na mão desse cara. 

00:22:22 SÉRGIO - Vai ser uma merda... TEOR! ninguém tem acesso, né? 
ROMERO - O seu depoimento foi dado para quem? 

SÉRGIO - Eu to aqui em cima. 

ROMERO - Ta aqui com o TEOR!? 

SÉRGIO - Eu tô com o TEOR!. 

ROMERO - Mas você vai tá porque, se o cara ta falando do RENAN, p6. 

SÉRGIO - Mas a gente pode, mas o que que eles estão querendo fazer. É dizer que não tem nada a ver com 

RENAN, e com base nisso aqui, e nos 500 mil no qual não tem nada a ver com o RENAN me jogava para 

baixo. É isso que eles estão tentando fazer. 

ROMERO - Émas no depoimento, o o MORO teve o tempo todo (...) tem a ver com o RENAN. 

ROMERO - Eu acho que você devia procurar o SARNEY, devia procurar o RENAN, e a gente voltar a 

conversar depois que conversar com os dois pra gente (...) ver como é que é, como é que é. 

SÉRGIO - É porque tá... se descer, ROMERO JUCÃ ... ... 

ROMERO - Não é um desastre porque não tem nada a ver, mas é um desgaste porque você pô vai ficar 

exposto de uma forma sem necessidade. A gente sabe o que acontece. 

SÉRGIO - E ele não tem nada? Se ele tivesse alguma coisa, ele ia me manter aqui em cima, para poder me 

forçar aqui em cima porque ele não vai dar esse, esse troféu  pra MORO, mas como ele não tem nada, 
quer ver se o MORO arranca pra 

ROMERO - tortura, pra subir de novo. 

00:26:12 SÉRGIO - Para subir de novo. É esse o esquema. Agora como fazer? Porque arranjar uma 

imunidade, não tem como. 

ROMERO - Como imunidade? 

SÉRGIO - Não tem como... Ele tem que ter a saída porque é um perigo... E essa porra, a solução 
institucional demora ainda algum tempo... não acha? 

ROMERO - Não, Tem que demorar 3 a4 meses, no máximo, o país não aguenta mais do que isso não. 

SÉRGIO - Rapaz, a solução mais fácil era botar o MICHEL. 

ROMERO - É só o RENAN que tá contra essa porro. 

SÉRGIO - Um acordo. 

ROMERO - Que não gosta do MICHEL porque o MICHEL é o EDUARDO CUNHA. Eu disse, RENAN esquece 

EDUARDO CUNHA, EDUARDO CUNHA ta morto, porro. 

SÉRGIO - Não. É um acordo. Botar o MICHEL. Um grande acordo nacional. 

00:2 7:01 ROMERO - Com o SUPREMO, com tudo. 

SÉRGIO - Com todo mundo. E aí, parava tudo. 

ROMERO - Delimitava onde tá, pronto. 

SÉRGIO - Parava tudo. Ou faz isso... Você viu a pesquisa que deu ontem do MORO com 18%, não viu? 

ROMERO - Não, não vi não. 

SÉRGIO - Tá 18% para Presidente da República. 

ROMERO - O MORO? 

SÉRGIO - É... ... É aquilo que você diz, AÉCIO não ganha parra nenhuma. 

ROMERO - Não, ali esquece. Nenhum político desse tradicional não ganha a eleição, não. 

SÉRGIO - Hum? Ô ROMERO, o modelo é igual, o que varia, o que variou agora, é que esses caras são tão 

doidos, eles safram do modelo tradicional e foram 

ROMERO - E expandiram e fizeram uma... 

SÉRGIO - Não, e foram pro ... inclusive envolvendo a (estrutura interna) 

00:28:11 ROMERO - é, Foram pra macro. 
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00:28:11 SERGIO - Você tem aquele, aquele "deita x', que é o normal, e que sempre aconteceu em todos 

as campanhas eleitorais. 

ROMERO - O cara ia lá e dava né, (...) oficialmente. 

00:28:23 SÉRGIO - Oficia/mente, sempre teve isso. Agora, as empresas que dão, dão em todos os níveis 

de governo. 

ROMERO - Dão. 

SÉRGIO - E são as mesmas. 

ROMERO - São. 

SÉRGIO - Então aqui uma ou outra (...) 

ROMERO - Contaminado (vozes sobrepostos). 

00:28:3 7 SÉRGIO - É ... a cara fazendo uma obra aqui... não tem jeito. Dentro da TRANSPETRO não tem 

nada, não tem uma pessoa vinculada, não tem nada, não envolveu ninguém, não envolveu nadq, não 

tem nada agora porra (vozes sobrepostos). 

00:28:4 7 ROMERO - Eu sei disso, você fez um trabalho da porra, levantou a empresa 

00:28:56 SÉRGIO - ROMERO, tâ vivendo um momento escroto na minha vida. 

ROMERO - Eu imagino. 

SÉRGIO - Escroto na minha vida. 

ROMERO - Tá morando em Fortaleza né? 

SÉRGIO - Tâ morando em Fortaleza.., momento escroto da minha vida, escroto, escroto, escroto. Então, eu 

tã preocupado com quê? Comigo e com vocês... 

ROMERO - Hum. 

SÉRGIO - A gente tem que encontrar uma saída 

ROMERO — Não, eu acho que você precisa você ir atrás do RENAN, ir atrás do SARNEY. 

SÉRGIO - Eu ta, eu tô marcando com SARNEY, daqui a... onze, onze e meia eu vou encontrara SARNEY. 

ROMERO - Pronto, SARNEY. 

(destaques nossos) 

Nesse segundo diálogo com ROMERO JUCÁ, SERGIO MACHADO menciona 

necessidade de acesso ao Ministro TEORI, tendo ouvido do Senador que ele não teria: 

Relatório n9  72 — SPEA/PGR (fis. 221/235 da AC 4173) 

SERGIO - O SARNEY ( ... ) o caminha. O caminho é buscar alguém que tenha ligação com o TEORI. Acho 

que não tem ninguém. 

ROMERO - ( ... ) Foi o pior relator que a gente teve aqui, sabia? Porque é um cara fechado. Foi ela quem 

botou. Um cara ( ... ) 

SERGIO - E veia da onde esse cara? 

ROMERO - Burocrata da... 

SERGIO - Ele é ministro do STJ? 

ROMERO - STJ. ( ... ) pela (marido) dela lá do sul, não seio que. 

SERGIO - Ninguém conhece essas porra? 

00:09:30 ROMERO - Ele pela menas não. Poucos cabras ali eu não tenho acesso. Ele é um deles. 

SERGIO - ( ... ) vau conversar com a RENAN. 

ROMERO - Conversa com o RENAN. 

(destaques nossos) 

O Senador ROMERO JUCÁ FILHO, ao ser ouvido em termo de declarações 

(fls. 385/393), disse que não mantinha relação de amizade com SERGIO MACHADO, 

tendo ele sido "nomeado presidente da TRANSPETRO por indicação do PMDB, através 
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de seu líder à época RENAN CALHEIROS", quando o declarante estava ainda no PSDB, 

ingressando no PMDB entre 2003 e 2004 por convite de RENAN CALHEIROS e JOSÉ 

SARNEY. Já SERGIO MACHADO teria dito que foi ele quem convenceu ROMERO JUCA a 

ingressar no PSDB, por volta de 1995, assim como no PMDB entre 2001 e 2002, quando 

se filiaram praticamente juntos. 

A respeito das conversas gravadas por SERGIO MACHADO, soube naquele 

momento que teria havido cumprimento de mandado de busca e apreensão na 

residência dele e, ao ser indagado acerca do trecho do termo de sua colaboração em 

que disse ter sido estabelecido "que os Senadores RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCÁ e 

o ex-presidente SARNEY agiriam no sentido de evitar o desmembramento do processo 

do depoente e seu envio para Curitiba; QUE, para tanto, o Senador RENAN CALHEIROS e 

ex-presidente SARNEY contatariam duas pessoas que teriam acesso pessoal ao Ministro 

TEOR! ... QUE inicia/mente procuraram o ex-ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, que estava 

viajando e não foi encontrado; QUE posteriormente iriam procurar o advogado 

EDUARDO FERRÃO", ROMERO JUCÁ disse: 

"QUE nunca conversou sobre esse assunto com ninguém, tendo SERGIO 

MACHADO indagado ao declarante se tinha acesso ao Ministro Teori, tendo 

respondido que não, encerrando aí esse assunto; QUE indagado acerca do 

diálogo constante àsfls. 188/189 do volume 01 destes autos, em que SERGIO 

MACHADO demonstra o receio de que seu processo dessa [desça] para 

SERGIO MORO, fica claro que o declarante nem sabia como estava a situação 

dele, nem que estaria com o Ministro Teori, sendo que ele disse que estaria 

no mesmo processo de RENAN CALHEIROS, sendo que o declarante apenas 

disse que ele não deveria temer, já que pensava que ele não teria feito nada 

de errado; QUE a sugestão do declarante para que ele procurasse SARNEY e 

RENAN era com o objetivo de ele se acalmar já que estava muito preocupado 

e desesperado, tendo dito isto por uma questão de humanidade;" 

Em termo de declarações (fls. 385/393), ao ser indagado como se daria a 

participação do Supremo Tribunal Federal nessa "solução MICHEL", relativa à assunção 

de MICHEL TEMER à Presidência da República em decorrência do impeachment de 

DILMA ROUSSEF, ROMERO JUCÁ disse: 

"esclarece que o processo de impeachment poderia ser barrado naquela 

corte, como efetivamente se tentou fazer, sendo necessário que houvesse 

uma conversa entre todos os "atores", incluindo Executivo, Judiciário e 

Legislativo, sendo que a função do STF seria a de modular ou balizar o 

processo de impeachment que, ao final, acabou fazendo; QUE deixa claro ,2 
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que o contexto da conversa era sobre uma solução política que envolvia a 

substituição do Presidente da República, consistindo no grande crise que 

abalava o país, e não sobre a operação Lava Jato;" (destaques nossos) 

Por fim a defesa do Senador registrou que havia peticionado junto à 

Procuradoria Geral da República, ainda sem resposta, acerca da existência de algum 

agente público que tenha auxiliado SERGIO MACHADO na captação ambiental, sendo 

que o colaborador esclareceu, em termo de declarações às fls. 470/484, que "antes 

mesmo de iniciar as tratativas da colaboração premiada decidiu realizar gravações de 

conversas com os senadores RENAN CALHEIROS e ROMERO JUCÁ e o ex-senador JOSÉ 

SARNEY; QUE não comunicou essa intenção nem a seus advogados e nem ao Ministério 

Público Federal, não recebendo nenhuma instrução para isso". 

111.3. DIÁLOGO ENTRE SÉRGIO MACHADO E RENAN CALHEIROS 

No diálogo com RENAN o Senador fala da necessidade de uma estratégia e 

de conversas com o advogado de SERGIO já constituído, dizendo ainda que seria "pra 

agir judicialmente não". 

Relatório n2 73 - SPEA/PGR (fis. 237/256 da AC 4173) 

00:19:00 RENAN - É, isto aí nós temos que conversar com o (SARNEY), com o seu advogado, que é muito 

pjj, ( ... ) mas deve tá indo lá pra negócio da delação lá... 

HNI 1 - Advogado não resolve isso ( ... ) 
RENAN - (...) tem que traçar estratégia (...) 

HNI 1 - (...) encontrar isso, ( ... ) estratégia (...), o que que pode sefazer(...) 
RENAN - (...) mas tem que ter advogado lá, conversar, não é pra agir judicialmente não... 

SÉRGIO - (...) como é que que você sugeriria, daqui eu vou passar no casa do (EUcLIDES), SARNEY, o que 

que você sugeriria? 

RENAN - (...) dá uma passada (...) bater um papo (...) 
SÉRGIO - Aonde? 

RENAN - Lá no .- no casa do ROMERO 

(destaques nossos) 

Continuando o diálogo com RENAN CALHEIROS, já tratado em tópico 

anterior por fazer menção ao "pacto de Caxias", mencionando a necessidade de "passar 

a borracha no Brasil", falam da atuação do Supremo Tribunal Federal: 

Relatório n2 73 - SPEA/PGR (fis. 237/256 da AC 4173) 

00:24:20 SÉRGIO - O CUNHA falou com o Supremo fazendo um pacto de Caxias, vão passar o Brasil, a 

borracha no Brasil daqui a pouco tempo. Esse cara do, do, do, Procurador do ( ... ) 

00:24:35 RENAN - Passar a borracha certo, só fazer três coisas, que alguém do Supremo foi fazer, 

primeiro não pode fazer delação premiada com isso, primeira coisa, que aí você regulamenta a delação 

estabelece isso 	

1/ 
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SÉRGIO - Acaba com esses negócios da segunda instância que apavorou todo mundo. 

00:24:55 RENAN - A lei diz que não pode prender depois da segunda instância, e ele aí então toma uma 

decisão e interpreta isso e pronto 

SÉRGIO - Claro! 

RENAN - Acaba ali. E em segundo lugar, negocia a transição com eles. 

SÉRGIO - Com eles, eles tem que estar juntos, cora. E ele não negociou com ela? 

RENAN - Não negocia porque todos estão putos com ela 

SÉRGIO - Estão 

00:24:23 RENAN - Ela me disse que é (levor) com eles, RENAN: nessa crise toda, ela, ela, estavam dizendo 

que ela tá abatida, ela não tá abatida, ela tem uma bravura pessoal que é uma coisa inacreditável, ela 

tá gripada, muito gripada, então é... o cara fica, aí ela disse RENAN eu recebi aqui o LEWANDOVISK 

guerendo conversar um pouco sobre (...) sobre as dificuldades sobre a necessidade de conter o Supremo 

como guardião da Constituição, o LEWANDOVISK só veio falar de aumento, isso é uma coisa 

inacreditável. 

00:26:09 SÉRGIO - Eu nunca vi um Supremo tão (merda) e o novo Supremo com essa mulher vai ser pior 

ainda. 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, em termo de declarações (fls. 

421/429) inicialmente negou ter sido o responsável pela indicação de SÉRGIO 

MACHADO à presidência da TRANSPETRO, até pelo fato de não manter nessa época boa 

relação com o Governo Federal, já que havia apoiado a chapa contrária nas eleições de 

2002 para Presidência da República. O próprio colaborador refutou essa vinculação com 

RENAN CALHEIROS ao prestar declarações nestes autos, quando disse que "a indicação 

do Declarante ao Presidente LULA para a presidência da TRANSPETRO, que era empresa 

de logística da PETROBRÁS e ainda considerada pequena nessa época, foi feita pela 

própria bancada do PMDB no Senado com o apoio do restante do PMDB, não havendo 

alguém especifico que tenha indicado individualmente o Declarante". 

Sobre sua relação com SERGIO MACHADO, disse que mantinha contato com 

ele "durante o período dele como presidente da TRANSPETRO quando ele vinha a Brasilia 

e procurava os pessoas com quem tinha convivido na época do Senado ... SÉRGIO 

MACHADO participava em Brasilia dos eventos do partido, muitos deles públicos, em que 

sempre fazia propaganda do trabalho que dizia ser sério e competente à frente da 

TRANSPETRO, mostrando os resultados positivos da retomada da indústria naval; QUE 

SÉRGIO MACHADO nunca comunicou qualquer fato criminoso que tivesse praticado 

nessa atividade". Atribuiu ainda a um jornalista de Brasília/DF uma série de reportagens 

que faziam essa vinculação promíscua entre ambos. 

Sobre o tema das conversas gravadas pelo colaborador em que surgem os 

nomes de CESAR ASFOR ROCHA e EDUARDO FERRÃO, RENAN CALHEIROS disse: 
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"QUE SÉRGIO MACHADO estava desesperado e queria indicação de 

advogado que tivesse acesso no STF; QUE o declarante, como disse, nem 

sabia que ele era investigado tendo até feito esta pergunta a ele; QUE 
SARNEY teve uma conversa mais detalhada com ele e chegou a indicar dois 

nomes, tendo o declarante sugerido o advogado EDUARDO FERRÃO que já 

foi seu advogado e por sua competência seria muito respeitado e por isso 

teria acesso ao STF; QUE desconhece se EDUARDO FERRÃO tinha 

proximidade com o Ministro TEOR!; QUE o próprio Ministro TEOR! ao 

despachar nesse inquérito negou ser instado por alguém nesse sentido; 

QUE não foi prometida a SÉRGIO MACHADO qualquer medida não jurídica 

para evitar o desmembramento do inquérito que responderia no STF;" 

(destaques nossos) 

Ao ser ouvido nestes autos (fls. 470/484) o colaborador reforçou que: 

"todo o cerne da conversa era no sentido de implementar as medidas já 

mencionadas anteriormente e mudar dali pra frente, sendo que o que as 

práticas criminosas que já haviam ocorrido anteriormente, que eram o 

mecanismo de financiamento de todas as eleições,ficariam para trás, assim 

como a anistia dos militares; QUE quando fizeram alusão ao PACTO DE 

CAXIAS, se referia ao fato de que todas as vezes em que Caxias interviu nas 

questões brasileiras foi anistiando tudo o que aconteceu pra trás e 

definindo as novas regras para o futuro" (destaques nossos) 

Como já mencionado anteriormente, RENAN CALHEIROS negou conhecer o 

que seria esse "pacto de Caxias", tendo tratado de maneira genérica e institucional 

sobre os temas abordados por SÉRGIO MACHADO. 

111.4. DIÁLOGO ENTRE SÉRGIO MACHADO, JOSÉ SARNEY E RENAN CALHEIROS 

Por fim, na conversa entre RENAN, SARNEY e SERGIO MACHADO, surge o 

nome de EDUARDO FERRÃO pelo fato de CESAR ASFOR ROCHA só retornar de viagem 

após a semana santa e os interlocutores terem pressa de resolver a questão, tratando 

da necessidade de "acesso" ao Ministro TEORI ZAVASCKI: 

Relatório ng 75 da SPEA/PGR (fis. 278/307 da AC 4173 

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

SARNEY - O César não sei quando ( ... ) 

SERGIO MACHADO - O CESAR eu não sei. Eu tive informacão, chega depois da semana santa 

SARNEY - Aí o RENAN me fez uma lembrança que pode substituir o CESAR. O FERRÃO é muito amigo o 
TEOR! 

RENAN - Tem que ser uma coisa confidencial, SERGIO. 

SERGIO MACHADO - Claro, não, eu não to. 	 /7 
É' 
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RENAN - Só entre nós e o FERRÃO 

RENAN - Teve alguma informação? 

SERGIO MACHADO - ... (Ruídos) HUM 

RENAN - Teve alguma informação? 

SERGIO MACHADO - Eu? 

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

RENAN - O FERRÃO foi para São Paulo (... ) Os dois são uma boa ideia. Tanto o CESAR (...) 

SERGIO MACHADO - O CESAR chega dia 03, 

SARNEY - (... ) o FERRÃO (... ) a gente reforça lá. 

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

00:10:00 SARNEY - Então como é ( ... ) 

SERGIO MACHADO - Não permitir o desmembramento. 

SARNEY - É eu tratar desse pedido com o FERRÃO. E no dia que o CESAR chegar vamos marcar uma 

conversa com ele. 

RENAN - Imediatamente? Como é esse timing? 

SERGIO MACHADO - Tem que ser rápido, tem que ser rápido (...) 

SARNEY - Tem que ser rápido. 

00:46:32 SERGIO MACHADO - E ela foi louca, porque ela viu essa porra e achou que dava. RENAN (...) 

você tá num governo e começa um incêndio, você estando ou não no meio, você tem que apagar, que tá 

dando em merda, não pode deixar o fogo subir... Este é o nosso caso, não podemos deixar essa parra ir 

pra baixo de jeito nenhum, (...). Você acha que o (SERRÃO) tem, (FERRÃO) tem força sobre ele? 

00:47:01 RENAN - Acesso, né? 

SERGIO MACHADO - Acesso. 

RENAN - Nesse primeiro momento é o acesso. 

SERGIO MACHADO -E eu não vou falar nada com o meu pessoal, porque eu não quero ninguém metido 

nisso 

[Ruídos] (...) 

(destaques nossos) 

101. 	No Termo de Colaboração premiada n2  10 (fis. 80/86), quanto à atuação 

junto ao Ministro TEORI ZAVASCKI através dos advogados indicados pelos investigados, 

JOSÉ SÉRGIO MACHADO DE OLIVEIRA disse: 

"QUE, por fim, também estabeleceram que os Senadores RENAN 

CALHEIROS, ROMERO JUCÁ e o ex-presidente SARNEY agiriam no sentido 

de evitar o desmembramento do processo do depoente e seu 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 constituídos do depoente não estavam tendo 

dificuldade de acesso ao Ministro TEORI, mas, para o depoente, a questão 

não se resolveria pelos modos convencionais e exigiria a intervenção de 

pessoa com vínculos pessoais com o Ministro TEORI para convencê-lo a não 

desmembrar; QUE inicialmente procuraram o ex-ministro CÉSAR ASFOR 

ROCHA, que estava viajando e não foi encontrado; QUE posteriormente 

iriam procurar o advogado EDUARDO FERRÃO; QUE desde então o 
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depoente não teve nenhuma resposta sobre o assunto, não sabe se a 

conversa aconteceu, só sabe que o processo não foi desmembrado" 

(destaques nossos) 

Ao ser ouvido em Termo de Depoimento (fis. 439/442), o Ex-Ministro do STJ 

no período de 22/05/1992 a 01/09/2012 e advogado, FERNANDO CESAR ASFOR ROCHA, 

confirmou ter mantido relação de amizade com TEORI ZAVASCKI desde quando foram 

colegas no Tribunal, sendo que nunca teria comentado sobre tal proximidade com os 

investigados, negando ter recebido qualquer tipo de solicitação de favor ou acesso ao 

falecido Ministro. Assim descreveu a impossibilidade desse tipo de pedido: 

"QUE nunca lhe foi pedido qualquer tipo de favor ou acesso ao ministro 

TEORI por nenhuma pessoa, não existindo margem para esse tipo de 

conversa, haja vista que o ministro TEORI era extremamente reservado; 

QUE sua relação com ele era de muito confiança e respeito, sendo que não 

se falavam com tanta frequência assim como não existia uma intimidade 

maior pela própria característica do ministro TEORI que era uma pessoa 

muito séria e formal ... QUE o depoente nunca foi ao STF como advogado 

tendo apenas ido para solenidades para as quais foi convidado; QUE esteve 

apenas uma vez no gabinete do ministro TEORI há cerca de 3 anos, após 

encontra-lo num solenidade no STJ e te-lo convidado para tomar um café;" 

Sobre sua relação com o ex-Senador JOSÉ SARNEY, CESAR ASFOR confirmou 

que em decorrência dos cargos que ambos ocuparam nos Poderes Legislativo e 

Judiciário, respectivamente, estabeleceram uma relação institucional que com o passar 

do tempo se transformou em relação pessoal "sempre de muito respeito e cordialidade, 

sendo que nunca se encontraram sem que fosse de terno e gravata e sempre tiveram 

tratamento mútuo como 'senhor'. 

Com o Senador RENAN CALHEIROS também teria mantido relação 

institucional no período em que ele foi Presidente do Senado, mas não mantiveram a 

mesma proximidade, sendo que com o Senador ROMERO JUCÁ não tinha qualquer 

relação, encontrando-o apenas em solenidades. 

A respeito da sugestão de seu nome por JOSÉ SARNEY a JOSÉ SERGIO 

MACHADO, afirmando que seria "nosso cúmplice junto ao ... TEORI", tendo feito "muito 

favor lá pra gente", sendo que só retornaria de viagem após a semana santa, em 

03/04/2016, CÉSAR ASFOR negou veemente ter tratado desse tipo de assunto, 

confirmando que no período estava de fato viajando: 
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"QUE entre março e abril de 2016 passou cerca de 20 a 30 dias em 

Miami/EUA, tendo tomado conhecimento dos fatos envolvendo seu nome 

em gravação feita por SERGIO MACHADO apenas pela imprensa, 

possivelmente em maio daquele ano, quando houve a divulgação; QUE 

nunca foi contatado por nenhum desses três senadores, ou qualquer outra 

pessoa, para tratar desse assunto mencionado nas gravações que 

envolviam os processos relacionados a SERGIO MACHADO;" (destaques 

nossos) 

O advogado EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO, ao ser ouvido em termo 

de depoimento (fis. 439/442), confirmou conhecer o Senador RENAN CALHEIROS e JOSÉ 

SARNEY por ter sido advogado de ambos em algum momento, mantendo relação cordial 

com eles, muito embora não sejam amigos, sendo que não mantém relação com o 

Senador ROMERO JUCÁ, encontrando-o esporadicamente em eventos sociais. Disse 

ainda ter sido amigo de longa data do Ministro TEORI ZAVASCKI desde quando ele era 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, assim descrevendo: 

"QUE sempre tiveram uma relação muito cordial e respeitosa, sendo que 

nunca trataram de assuntos da atividade profissional do depoente fora do 

gabinete dele, tendo havido sempre muito cuidado na separação entre a 

relação de amizade e o exercício da advocacia; QUE o depoente chegou a 

advogar certa vez para o MINISTRO TEORI, sendo que por conta disso por 

três ou quatro anos, ele se declarou impedido nos processos em que o 

escritório do depoente atuava no STJ; QUE quando o MINISTRO TEORI foi 

nomeado para o STF, entendeu que não havia motivo para se considerar 

impedido nas causas do depoente; QUE como exemplo da qualidade da 

relação entre o depoente e o MINISTRO TEORI, exemplifica que a causa de 

maior expressão financeira que seu escritório já teve, envolvendo a soma de 

cerca de R$ 30 bilhões em execução da Fazenda Nacional contra a VALE DO 

RIO DOCE, para quem o depoente advogava, o MINISTRO RELATOR era 

JOAQUIM BARBOSA com quem o depoente tinha péssima relação e votou a 

favor da sua cliente; QUE o MINISTRO TEORI votou a favor da Fazenda 

Nacional tendo sido seguido pela maioria dos demais Ministros do Pleno; 

QUE portanto, a relação de amizade entre o depoente e o MINISTRO TEORI 

não se misturava com suas atividades profissionais;" 

O advogado também negou ter sido procurado pelos investigados para 

tratar do assunto mencionado nas conversas gravadas por SERGIO MACHADO, 

afirmando ainda que "quem conhece o depoente e conhecia o MINISTRO TEORI, jamais 

pensaria em solicitar qualquer tipo de providência como a solicitação informal ou 

"extrajurídica" relacionada a algum processo sob responsabilidade dele". 	 ' 
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Por fim, esclareceu ter advogado no início da Operação Lava Jato, 

impetrando diversos habeas corpus, cujos pedidos de liminares foram todos indeferidos 

pelo Ministro TEORI, esclarecendo como se dava seus agendamentos com ele e demais 

Ministros no Supremo Tribunal Federal: 

"QUE todas as vezes em que esteve com o MINISTRO TEORI em seu 

gabinete no STFfoi mediante agendamento com o próprio gabinete; QUE 

o escritório do depoente possui cerca de cem processos em trâmite no STF e, 

diante do instituto da repercussão gera!, é comum a solicitação de 

agendamento com todos os ministros da Corte, tendo sempre sido feito 

conforme orientação de cada gabinete, alguns por telefone outros por e-

mail; QUE o declarante [teve] relação muito próxima ao MINISTRO TEORI e 

que era notória, sendo que mantém relação cordial com alguns outros 

Ministros daquela Corte; QUE ressalta que no despacho do MINISTRO TEORI 

em que ele indeferiu os pedidos de prisão preventiva dos referidos 

senadores, ele refutou qualquer movimento envolvendo o depoente 

conforme sugerido nas conversas gravadas por SÉRGIO MACHADO". 

(destaques nossos) 

Ao ser indagado acerca da relação entre RENAN CALHEIROS e EDUARDO 

FERRÃO, qual a razão de acioná-lo e a solução a ser adotada por ele, JOSÉ SÉRGIO 

MACHADO disse (fls. 470/484) que sabia que ele havia prestado serviços como 

advogado para o Senador, mas também desconhecia a relação dele com o Ministro 

TEORI ZAVASCKI. Esclareceu ainda que não sugeriu nenhum dos dois nomes, sendo que 

a preocupação de todos era uma solução rápida, a fim de evitar o desmembramento de 

seu inquérito: 

"QUE também não sabia da relação de FERRÃO com TEORI, tanto que não 

sugeriu nenhum dos dois nomes no expectativa de buscar uma solução 

política para o não desmembramento do seu inquérito no STF; QUE sua 

preocupação era apenas que fosse uma solução rápida, sendo que em vários 

trechos dos diálogos RENAN e SARNEY demonstram a mesma preocupação 

de solucionar rapidamente a questão; QUE SARNEY ficou de conversar com 

FERRÃO, sendo que não teve resposta das ações deles nesse sentido, não 

tendo voltado a falar mais com eles depois dessas gravações, com exceção 

de SARNEY com quem teve no apartamento dele em São Paulo/SP, logo 

depois da conversa, mas não teve retorno do eventual contato com FERRÃO 

sobre o seu caso, sendo que também conversaram sobre a mesma 

preocupação do desmembramento do inquérito e a possibilidade de novas 

dela ções" (destaques nossos) 
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O colaborador também afirmou ter ficado claro nas conversas gravadas que 

buscava uma solução política e "extrajurídica" para o seu caso: 

"QUE o Declarante que teve a iniciativa durante vários trechos do diálogos 

de demonstrar necessidade de uma solução não jurídica para a 

manutenção de seu caso no STF, com o Ministro TEOR!; QUE o Declarante 

pretendia que SARNEY pudesse sugerir alguma solução política já que caso 

seu processo fosse desmembrado para CURITIBA, isso seria uma ameaça 

para todos os agentes políticos envolvidos nesse esquema ficou claro nos 

diálogos que os advogados que o Declarante já possuía, como o Advogado 

BULHÕES, não seria a solução que o Declarante estava buscando ao 

procurar os três agentes políticos em questão; QUE ficou claro que o 

Declarante entendia que seria necessário uma solução política e não 

jurídica;" (destaques nossos) 

A partir das informações extraídas do Sistema de Tráfego Internacional da 

Polícia Federal - STI/PF, foi possível confirmar viagem internacional de CÉSAR ASFOR no 

período em que os diálogos foram travados, com retorno em 03/04/2016, como 

mencionado por SÉRGIO MACHADO e confirmado pelo ex-Ministro: 

Nome FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA 

Data Nascimento 05/02/1948 

Doc. Viagem DB026634 

ripo Documento PASSAPORTE DIPLOMÁTICO, OFICIAL, ESPECIAL OU DE SERVIÇO 

Pais Documento BRASIL 

Validade 26/04/2018 

Viagens: 

Local Transporte Movimento Data Viagem cIassificaço Documento 

CE - AERI - PINTO MARTINS PPBIC-26/12/2015 SAIDA 26/12/2015 10:14:48  DB031171 

CE 	AERI 	PINTO MARTINS JJ8133-22/01/2016 ENTRADA 22/01/2016 08:14:01 DIPLOMATA DB031171 

SP - AERI - GOV. ANDRÉ F. 
MONTO RO 

PRBIC-05/02/2016 SAIDA 15/02/2016 09:28:15 DIPLOMATA 08031171 

RS - AERI - SALGADO FILHO 
Voo Particular No Cadastrado- 

ENTRADA 14/02/2016 19:49:14 DB031171 
14/02/2016  

RS - AERI - SALGADO FILHO 
Voo Particular N4o Cadastrado- 

SAIDA 15/03/2016 15:33:42 DB031171 
05/03/2016  

AM - AERI - BRIGADEIRO 
EDUARDO GOME 

PPBIC-03/04/2016 ENTRADA 13/04/2016 16:27:50 D6031171 

SP - AERI 	GOV. ANDRË F. 

MONTORO 
SQ0067-05/05/2016 SAIDA 15/05/2016 16:07:01 

_ 
D8026634 

Com as informações prestadas pelas empresas aéreas GOL e LATAM 

também foi possível confirmar que no dia 10/03/2016, quando houve sugestão por 

RENAN CALHEIROS do nome de EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO, ele de fato estava 

em São Paulo: 

PESSOA 	 EMPRESA VOO 	DATA CHEGADA ORIGEM DESTINO 

EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO 	TAM 	3709 10/03/2016 
	

BSB 	CGH 

EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO 	GOL 	1414 24/03/2016 	16:05 
	

17:44 	1 CGH 	BSB 

EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO 	GOL 	1405 24/03/2016 	08:53 
	

10:35 	BSB 	CGH 
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111.5. DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E DO TIPO PENAL DE "OBSTRUÇÃO 'A 	\ 
JUSTIÇA" 	 / 

Na ocasião em que proferiu decisão nos autos da Ação Cautelar n2  4173, o 

Ministro TEORI ZAVASCKI apresentou como um dos motivos do indeferimento da prisão 

cautelar dos parlamentares investigados a "ausência de apresentação de elementos de 

que as supostas tratativas para embaraçar as investigações tenha concretamente 

ocorrido ou que os envolvidos tenham continuado a reunir-se para tomar alguma 

medida efetiva" (fls. 337 da Ação Cautelar n2  4173). 

Sobre a suposta interferência junto a ele, então Ministro Relator do 

inquérito em que JOSÉ SERGIO MACHADO era investigado, o saudoso Ministro TEORI 

ZAVASKI ressaltou: "sem fazer qualquer juízo sobre a tipicidade deste fato, verifica-se 

pela narrativa do próprio colaborador, em depoimento prestado no âmbito de 

colaboração premiada, que 'não teve nenhuma resposta sobre o assunto, não sabe se 

a conversa aconteceu'. Além disso, no presente requerimento, o próprio Procurador-

Geral da República conclui que essa suposta iniciativa dos requeridos 'ficou preclusa ante 

a celebração de acordo de colaboração premiada de José Sérgio Machado de Oliveira' 

(fl. 35)" (fls. 341 da Ação Cautelar n2  4173). 

Sob o ponto de vista do incremento das chances de evitar o 

desmembramento do inquérito e, assim, não se submeter à suposta "pressão" pela 

celebração de acordo de colaboração premiada, não vislumbramos indícios suficientes 

de que a medida conjecturada nas conversas captadas pelo colaborador tenha sido 

efetivada. Retiramos tais conclusões ao analisar as degravações dos áudios e o relato 

dos envolvidos, assim como o teor da decisão denegatória das medidas de prisão 

preventiva proferida pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, que seria o principal destinatário 

das supostas intenções de evitar o desmembramento do inquérito em que SERGIO 

MACHADO era investigado em conjunto com RENAN CALHEIROS, sendo o único que 

poderia confirmar se de fato houve tentativa de "acesso" indevido por parte dos dois 

advogados, que também negaram qualquer abordagem nesse sentido 

O tipo penal que se percute prevê que "nas mesmas penas incorrem quem 

impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa" (art. 2, § 19  da Lei n2  12.850/2013). Ora, se a suposta 

articulação entre os interlocutores era no sentido de evitar o desmembramento do 

inquérito, para que sob a jurisdição do MM. Juiz SERGIO MORO, SÉRGIO MACHADO 

54 de 59 

DRA. M
ARIA

 C
LA

RA D
E C

ARVALH
O H

ONÓRIO
 C

OSTA 

OAB/D
F 16

45
9-E



Relatório Conclusivo - Inquérito n2 4367/DF (REn9  15/2017-1) 

fosse instado a firmar acordo de colaboração premiada que pudesse implica-los, uma 

vez que se tornou colaborador perante o Supremo Tribunal Federal não teriam ocorrido 

os verbos típicos "impedir" ou "embaraçar" investigação em curso naquela Corte. 

Como se poderia falar em tentativa, importante alguma consideração sobre 

o exercício da advocacia, haja vista que a "solução política" mencionada passaria pela 

atuação de dois advogados com suposto "acesso" ao Ministro Teori. 

Ao requerer instauração do inquérito, o Procurador Geral da República 

elencou como uma das diligências necessárias a "obtenção junto ao Supremo Tribunal 

Federal, devendo o método de execução ser previamente ajustado com o Ministério 

Público Federal, que poderá participar da diligência ou a praticar diretamente, de todos 

os registros de acesso às dependências do Tribunal em nome de Eduardo Antônio Lucho 

Ferrão, no ano de 2016, com todas os informações e arquivos relacionados". 

Inicialmente, a medida foi autorizada por Vossa Excelência, conforme 

decisão às fls. 316/317, em que determinou fosse oficiada a Presidente desta Egrégia 

Corte para acesso aos registros de entrada do causídico. Entretanto, com pedido de 

RECONSIDERAÇÃO feito pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - CFOAB (fls. 321/324), houve a suspensão da diligência (fls. 322). 

Em sua manifestação (fls. 340/357), a Procuradoria Geral da República 

invocou a pertinência e propriedade dos dados solicitados a fim de "saber se ele 

efetivamente procurou o Ministro TEOR! ZAVASCK1 em datas relevantes e indicativas da 

atuação cogitada pelos envolvidos", refutando que representasse violação à 

prerrogativa profissional da advocacia de livre ingresso em órgãos públicos, ainda pelo 

fato de inexistir expectativa de privacidade dessas informações, que seriam ainda de 

caráter público. O Ministério Público Federal ainda ressalvou que não se pretendeu 

menosprezar ou criminalizar a advocacia, muito menos lançar suspeita atentatória à 

imagem e reputação do falecido Ministro Relator. 

A questão não foi ainda objeto de decisão por Vossa Excelência. 

Acreditamos que a premissa aqui tratada é sobre o eventual cometimento 

de crime por parte da atuação de advogados para atender interesse dos investigados, 

que pleiteavam a permanência de seus Inquéritos sob a Relatoria do Ministro TEORI 

ZAVASCKI. Portanto, o conhecimento acerca dos registros de entrada de EDUARDO 

ANTÔNIO LUCHO FERRÃO no Supremo Tribunal Federal não traria indicativos suficientes 

nesse sentido ou em qualquer outro. 
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A par disso, o próprio advogado confirmou que seu escritório tem inúmeros 	
A 

processos em curso naquele Tribunal e comparecia com frequência aos gabinetes dos 

diversos ministros mediante agendamento promovido pelos canais indicados por cada 

um deles, inclusive o Ministro TEORI. Disse ainda, com relação ao Ministro TEORI, que, 

apesar da relação de amizade, foram proferidas por ele decisões desfavoráveis aos seus 

clientes em casos importantes, assim como em uma ação decorrente da Operação lava 

Jato. 

Sendo assim, não compreendemos que a contratação formal ou informal de 

advogados diversos dos já constituídos por SÉRGIO MACHADO pudesse perfectibilizar a 

conduta descrita no art. 2, § 12 da lei 12.850/2013, pois, do contrário, estaríamos 

atribuindo antecipada e levianamente caráter ilícito às atividades advocatícia e 

judicante conforme fosse o resultado do entendimento externado em decisão judicial 

posterior. 

A própria cogitação dos interlocutores de que os advogados sugeridos 

teriam acesso ao Ministro a ponto de influenciar na sua decisão foi minimizada pelo 

destinatário dessas expectativas. Assim se posicionou em sua decisão o Ministro TEORI 

ZAVASCKI (fls. 342): 

"6... Apesar do empenho do Ministério Público, não se extrai do conteúdo 

dos conversas gravadas pelo próprio colaborador, tomado isoladamente, 

fundamentos para embasar a cautelar requerida, de modo que as evidências 

apresentadas não são suficientemente concretas para legitimar a medida 

excepcional. 

lo. É fato que as gravações realizadas pelo colaborador revelam diálogos 

que aparentemente não se mostram à altura de agentes públicos titulares 

dos mais elevados mandatos de representação popular. Mas não se pode 

deixar de relativizar a seriedade de algumas afirmações, captadas sem a 

ciência do interlocutor, em estrito ambiente privado." 

É imperioso pontuar, tal como sinalizado acima pelo Ministro Teori ZAVASCKI 

quanto à "seriedade de algumas afirmações captadas", que a prova produzida a partir 

da gravação das tratativas tendentes a buscar a interlocução advocatícia junto ao 

falecido Ministro Relator é ainda fragilizada pelo próprio comportamento do então 

futuro colaborador. 

Com efeito, temos dos seguintes diálogos, transcritos e lançados nos relatórios 

da Procuradoria Geral da República, que não são poucas as vezes em que ele próprio, 
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SÉRGIO MACHADO, instiga a adoção do procedimento que ora delata e ao qual foi 	' 4 ~ ~- 

atribuído viés criminal, vejamos alguns a título exemplificativo: 

Relatório n2 68 — SPEA/PGR (fis. 84/117 da AC 4173) 

SARNEY - Agora precisa é (se armar) como nós vamos fazer com a situação porque a oposição não vai 

aceitar isso (que tá aí não...). Nós temos que fazer algum acordo (geral) inclusive. 

SÉRGIO - Inclusive com o Supremo, com todo mundo. 

00:04:12 SARNEY - Do Supremo (...) e do Supremo com os jornais, com as forças armadas, não pode 

abandonar as forças armadas (...) (não passa de um mês e duas semanas) (...). 

00:19:17 SÉRGIO - tem que ser um grande acordo pra salvar o Brasil. Juntando judiciário. Vamos parar 

com esse negócio do MORO ( ... ), falando linguagem nua e crua pro Senhor e pra quem conhece, desde 

quarenta e seis (a modelo é igual), as pessoas são as mesmos, o que muda é a gradação conforme (tem 

que ter). Tem uns que aceitam a taxa, o que não contaminam empresas e tem outros que vão além. É isso 

o que aconteceu, resolvia ai, porque eu não contaminei a empresa, (que me deu resultados, que eu tenho 

uma empresa ( ... ) 

Relatório n2 71 — SPEA/PGR (fis. 195/219 da AC 4173) 

00:06:41 SÉRGIO - ( ... ) a gente precisa pensar alguma coisa como é que a gente segura essa coisa agui 

em Brasilia com o TEOR!, isso a gente não raciocinou. Qual a ideia, isso não é coisa de ( ... ) não resolve 

isso não, qual seria o caminho que a gente teria que conversar isso com o senhor, com o RENAN, vê se eu 

converso com o ROMERO também, poderia pensar uma maneira de segurar aqui. Eles não encontraram 

nada, não tem nada, qual a ideia deles? Me jogar pra baixo pra poder o MORO forçar eu falar, é isso a 
ideia. 

00:08:22 SARNEY - tem que (tirar) o RENAN daí 

SÉRGIO - tem que segurar ( ... ) (como) a gente podia agir, ver o que a gente podia fazer pra dar (...) o 

senhor tem a cabeça boa, o que a gente podia fazer, primeiro porque juridicamente não resolve não. 

SARNEY - seu advogado é o (FERRAZ)? 

SÉRGIO - não, meu advogado é o é a FERNANDA, o BRUNO e o Professor, (... o que tá com a Odebrecht) 

me deu um branco agora, mas advogado, tem que encontrar uma maneira política de segurar, advogado 

não consegue não. Porque as razães dos outros dois são muito objetivas e não tem ligação com o RENAN, 

eu só tô por causa do RENAN, na hora que tirar a razão do RENAN, eu não tenho porque ficar aqui. 

00:15:54 SARNEY - Vamos ver, vamo, vamo, vamos agir de duas maneiras, o BULHÕES, esse advogado, 

eo(...)o CÉSAR. 

00:16:17 SÉRGIO - (...) vou tentar conversar com o Romero e vê se converso (...) e vê que estratégia a 

gente podia traçar, porque não tem muito tempo não. 

128. 	Caso estivessem sendo tratadas nessas estratégias a atuação de alguns dos 

parlamentares no sentido de influir na decisão do magistrado, mediante solicitação ou 

recebimento de contraprestação financeira ou qualquer outra utilidade, poder-se-ia 

avaliar a ocorrência de um dos Crimes contra a Administração da Justiça: "Art. 357 - 

Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, 

jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete 
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ou testemunha: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa." O que também não se 

ventila. 

Sendo assim, diante das considerações até aqui expostas, também não 

vislumbramos a ocorrência do crime de impedimento ou embaraço à investigação 

através de interferência junto ao Poder Judiciário. 

IV. CONCLUSÃO 

Por tudo isso, na análise técnico-jurídica do fato feita pela Delegado de 

Polícia nas investigações a si confiadas, nos termos da lei 12.830/2013, não 

compreendemos existir elementos indiciários de materialidade do crime previsto no art. 

2, §12  do mesmo diploma legal, haja vista que, no espectro cognitivo próprio desta 

sede indiciária, o conteúdo dos diálogos gravados e a atividade parlamentar dos 

envolvidos no período em comento não nos pareceu configurar as condutas típicas 

"impedir" ou "embaraçar" as investigações decorrentes da Operação Lava Jato. 

No tocante ao iter criminis, em que pese a doutrina classifique como crime 

formal o ato de embaraçar investigação voltada à apuração de crime praticado por 

Organização Criminosa, tem-se, no caso presente, que as conversas estabelecidas entre 

SÉRGIO MACHADO e seus interlocutores, limitaram-se à esfera pré-executória, ou seja, 

não passaram de meras cogitações. Logo, as condutas evidenciadas não atingem, numa 

concepção exclusivamente criminial, o estágio de desvalor necessário à perfectibilização 

do delito em questão, que não prescinde, ao menos, de lesividade potencial. Ora, 

quando SÉRGIO MACHADO propõe, por exemplo, um "acordo com o Ministério Público 

para parar tudo", não implica admitir como factível tal proposição, e o mesmo se aplica 

à suposta interferência que advogados poderiam exercer em decisões do Ministro TEORI 

ZAVASCKI. É preciso mais. 

Na condição de autoridade legalmente investida e incumbida da coleta dos 

elementos necessários à elucidação dos fatos investigados no presente inquérito, com 

respaldo nos termos do Art. 230-C do RISTE, e em respeito à recente decisão proferida 

por essa Suprema Corte quando do julgamento da Pet 7074, onde ficou assentada "a 

competência cole giada do Supremo Tribunal Federal, em decisão final de mérito, para 

avaliar o cumprimento dos termos bem como a eficácia do acordo" (grifei), concluo 

que, no que concerne ao objeto deste inquérito, a colaboração que embasou o 

presente pedido de instauração mostrou-se ineficaz, não apenas quanto à 

58 de 59 

DRA. M
ARIA

 C
LA

RA D
E C

ARVALH
O H

ONÓRIO
 C

OSTA 

OAB/D
F 16

45
9-E



Relatório Conclusivo - Inquérito n2 4367/DF (RE n2  15/2017-1) 

demonstração da existência dos crimes ventilados, bem como quanto aos próprios 

meios de prova ofertados, resumidos estes a diálogos gravados nos quais é presente o 

caráter instigador do colaborador quanto às falas que ora se incriminam, razão pela qual 

entende-se, desde a perspectiva da investigação criminal promovida pela Polícia 

Federal, não ser o colaborador merecedor, in casu, de benefícios processuais abrigados 

no Art. 42  da Lei n2  12.850/13. 

Atenciosamente, 

GRAZlELA'MHÃDO DA COSTA E SILVA 

Delegada de Polícia Federal 
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