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O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA vem, pe-

rante Vossa Excelência, oferecer denúncia, em separado, em 40 pá-

ginas, digitadas somente em anverso, lastreada no Inquérito n. 

4.413/DF. 

A peça acusatória anexa consiste em pretensão punitiva dedu-

zida em juizo em face de ROMERO JUCÁ FILHO e CLÁU-

DIO MELO FILHO. 

Os fatos concernentes à situação são relativamente comple-

xos, inclusive envolvendo pessoas sem foro por prerrogativa de 

função, o segundo denunciado. Todavia, os atos praticados por 

ROMERO JUCÁ FILHO em concurso de pessoas com ele e 
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umbilicalmente interligados, de forma que o desmembramento do 

feito, para processamento apartado das condutas praticadas, acarre-

taria prejuízo a completa compreensão do feito e a adequada co-

lheita instrutória. Incidem, dessa forma, as regras atrativas de 

competência prescritas no art. 76, I a III, do Código de Processo 

Penal, como fixado no leading case no bojo do Inquérito n. 3.515. 

A propósito, destaca-se excerto do voto do Ministro Luís Bar-

roso no julgamento do Agravo Regimental no Inquérito n. 3.515 

(13.2.2014) quando acentuou que: 

"[...] Penso ser esse, de fato, o encaminhamento mais compa-
tível com a ordem constitucional. Nessa linha, proponho que 
se estabeleça o critério de que o desmembramento seja a regra 
geral, admitindo-se exceção nos casos em que os fatos rele-
vantes estejam de tal forma relacionados que o julga-
mento em separado possa ocasionar prejuízo relevante à 
prestação jurisdicional. Como regra, essa situação tende a 
ser mais comum nos casos em que haja uma quantidade ex-
pressiva de envolvidos, mas esse não há de ser o parâmetro 
determinante. Incorporando observação feita pelo Ministro 
Teori Zavasch e referendada por outros membros do colegia-
do, acrescento que o desmembramento, como regra, deve ser 
determinado na primeira oportunidade possível, tão logo se 
possa constatar a inexistência de potencial prejuízo relevante. 
(grifamos). 

No tocante aos demais envolvidos da ODEBRECHT, requer 

o desmembramento do feito para a continuação das investigações. 
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O Ministério Público também informa que a ausência de in-

clusão de outras pessoas ou fatos na denúncia não significa arquiva-

mento implícito ou indireto. 

Ademais, é importante calcular o efetivo benefício das pessoas 

jurídicas do grupo Odebrecht com as duas Medidas Provisórias em 

cuja tramitação ROMERO JUCÁ atuou, a de n. 651 e a de n. 656. 

Esse cálculo passa por dados fiscais das pessoas jurídicas, de 

modo que se torna necessário o afastamento do seu sigilo fiscal. 

A medida cautelar de quebra do sigilo fiscal encontra guarida 

no ordenamento pátrio. 

Mesmo admitido o sigilo como expressão da intimidade, deve-

se de todo modo partir da premissa de que a garantia constitucional 

do direito à privacidade não tem caráter absoluto e não pode ser in-

vocada para acobertar crimes. Caso contrário, haveria proibição ab-

soluta do acesso a dados de quem quer que seja, em exegese que 

não se coaduna com a correta interpretação lógico-sistemática da-

quele dispositivo da Constituição e termina por tornar o direito 

égide da impunidade. 

Há que se destacar, portanto, o caráter relativo do sigilo, assim 

como de todos os direitos, mesmo dos fundamentais, conforme 

entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência. 

De fato, se por um lado a Constituição da República em vigor 

consagra como direito individual fundamental o direito à preserva-

ção da privacidade, a quebra de sigilo não o afronta, pois este não é 
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estabelecido para ocultar fatos, mas para revestir a revelação deles 

de caráter de excepcionalidade. 

Em resumo, não existe um direito absoluto e inexpugnável ao 

sigilo, pois este cede perante o interesse maior da preservação dos 

comandos estabelecidos em lei. 

Tampouco se pode conceber que o direito à privacidade che-

gue ao absurdo de permitir a ocultação de crimes. Havendo indí-

cios da ocorrência de ilícito, o interesse pessoal não pode 

prevalecer em face de interesse público maior, consistente na cor-

reta apuração de infrações penais, sob pena de se violar a própria 

ratio da proteção constitucional à intimidade. 

Da mesma forma, o art. 198, I, do Código Tributário Nacio-

nal, arrima a pretensão em tela ao positivar que o sigilo pode ser 

afastado por "requisição de autoridade judiciária no interesse da 

justiça". 

O art. 3', VI, da Lei n. 12.850/13 também inclui entre os 

meios de prova o afastamento do sigilo fiscal, em qualquer fase da 

persecução penal. 

Ante o exposto, o Procurador-Geral da República requer a de-

cretação do afastamento do sigilo fiscal das pessoas jurídicas do 

grupo Odebrecht, determinando-se à Receita FederaP que calcule o 

proveito econômico advindo das emendas 258, 259, 262, 264, 265, 

1 Na pessoa do Coordenador-Geral de Procedimentos Especiais, da 
Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios 
Bloco P - 6" andar, CEP 70048-900 - Brasília — DE 
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271 e 272 à Medida Provisória n. 651/2014 e da emenda 49 à Me-

dida Provisória n. 656/14. 

Em caso de deferimento, requer que seja estipulado o prazo 

de 30 dias úteis para atendimento à decisão judicial. 

Brasilia (DF), 25 de agosto de 2017. 

Rodrigo J t Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 
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