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O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA vem, pe-

rante Vossa Excelência, oferecer denúncia, em separado, em 131 

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

4.215/DF e na documentação ora anexada, cuja juntada se requer. 

A peça acusatória anexa consiste em pretensão punitiva dedu-

zida em juízo em face de JOSÉ RENAN VASCONCELOS CA-

LHEIROS, GARIBALDI ALVES FILHO, ROMERO JUCÁ 

FILHO, JOSÉ SARNEY, LUIZ FERNANDO NAVE MARA-

MALDO, NELSON CORTONESI MARAMALDO, VALDIR 

RAUPP DE MATOS, FERNANDO LUIZ AYRES DA CU-

NHA SANTOS REIS e JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MA-

CHADO. 

Os fatos concernentes à situação são relativamente comple-

xos, inclusive envolvendo pessoa com e sem foro por prerrogativa 

de função. 

No caso das pessoas sem foro por prerrogativa de função, os 

atos praticados por LUIZ FERNANDO NAVE MARA-

MALDO, NELSON CORTONESI MARAMALDO, FER- 
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NANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS e JOSÉ 

SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO em concurso de pessoas 

com os demais denunciados estão umbilicalrnente interligados, de 

forma que o desmembramento do feito, para processamento apar-

tado das condutas praticadas, acarretaria prejuízo à completa com-

preensão do feito e à adequada colheita 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 Zavascki 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). 

Os atos praticados pelos demais mencionados na denúncia 

como intermediários ou destinatários da vantagem indevida, posto 

que diretamente relacionados ao mesmo substrato empírico (cor- 
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rupção e lavagem de dinheiro) podem ser cindidos, de forma que o 

desmembramento do feito, para processamento apartado das diver-

sas condutas praticadas, não acarretará prejuízo à compreensão do 

feito e à adequada colheita instrutória. Não incidem, neste caso, as 

regras atrativas de competência prescritas no art. 76, I a III, do Có-

digo de Processo Penal. Assim, é necessário o envio de cópia dos 

autos para a 13a Vara Federal de Curitiba/PR, onde tramitam os 

feitos da chamada "Operação Lava Jato" para as providências que 

entender devidas, salvo no tocante à Senadora MARIA DE FÁ-

TIMA BEZERRA e ao Secretário de Estado JOSÉ DE ALMEIDA 

LIMA. 

A mesma solução pelo desmembramento do feito em favor da 

13a Vara Federal de Curitiba/PR deve se adotar para as condutas 

envolvendo JOSÉ SARNEY, que não tem prerrogativa de foro 

por função. É importante notar que a decisão em sede de Agravo 

Regimental na Petição n. 6.138 determinou apenas provisoriamente 

— motivo pelo qual as condutas foram incluídas na denúncia - a 

competência do Supremo Tribunal Federal, "sem prejuízo de pos-

terior reanálise pelo Relator da possibilidade de desmembramento". 

No caso, os fatos novos mostram a necessidade de desmembra-

mento do feito para JOSÉ SARNEY. 

Ademais, as investigações não trouxeram indicativos de con-

duta dolosa de MAMA DE FÁTIMA BEZERRA. Assim, não pre-

vendo os crimes ora denunciados a modalidade culposa, o caso é 

de arquivamento para ela, ressalvando-se expressamente a possibili-

dade de retomada das investigações com a superveniência de noti- 

3 de 5 



Procuradoria-Geral da República 	 Inquérito ri. 4.215 

cia de prova nova, nos termos dos arts. 18 e 28 do Código de Pro-

cesso Penal. 

JOSÉ DE ALMEIDA LIMA, a seu turno, é Secretário de Es-

tado em Sergipe, com foro por prerrogativa de função no Tribunal 

de Justiça assegurado no art. 91 da Constituição Estadual. Assim, 

simetricamente, compete ao Tribunal Regional Federal da 5* Região 

processar e julgar as suas condutas. 

No que se refere aos demais atos já objeto de apuração no In-

quérito n. 4.215 e aqui não denunciados, o Procurador-Geral da Re-

pública requer a instauração de novo Inquérito para a continuação 

das investigações. 

Relativamente à suposta participação do Presidente MICHEL 

TEMER nos fatos envolvendo o pagamento de vantagem indevida 

pela empresa do grupo ODEBRECHT, a cláusula constitucional de 

imunidade do art. 86, § 4P, impede a adoção de providências a res-

peito. 

Já a possível ausência de outras pessoas ou fatos na denúncia 

não implica arquivamento implicito ou indireto. 

Em suma, o Procurador-Geral da República requer: 

a juntada dos documentos ora anexados; 

o desmembramento do Inquérito no tocante aos fatos en-

volvendo JOSÉ SARNEY e os intermediários e destinatários da 

vantagem indevida, com envio de cópia dos autos para a 13a Vara 

Federal de Curitiba/PR, salvo no tocante à Senadora MARIA DE 

FÁTIMA BEZERRA e ao Secretário de Estado JOSÉ DE AL-

MEIDA LIMA; 
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o arquivamento dos autos em relação a MARIA DE FÁ-

TIMA BEZERRA; 

o desmembramento do Inquérito no tocante aos fatos en-

volvendo JOSÉ DE ALMEIDA LIMA, Secretário de Estado de 

Sergipe, e o envio de cópia dos autos ao Tribunal Regional Federal 

da 5a Região para processar e julgar as suas condutas; 

a instauração de novo Inquérito para a continuação das in-

vestigações quanto aos fatos já apurados no Inquérito n. 4.215 so-

bejantes das providências requeridas nos itens "b", "c" e "d" acima; 

e, 

a juntada aos autos em epígrafe de cópia da Ação Cautelar 

n. 4.195. 

Brasília (DF), 24 de :.'sto  de 

Rodrigo Jan 	teixo de Barros 
Procurador-Geral da República 

pjc/mf/ds/rt 
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