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O Procurador-Geral da República vem se manifestar nos se-

guintes termos 

A autoridade policial representou pela inclusão de várias auto-

ridades com prerrogativa de foro no rol de investigados no presente 

Inquérito, que trata da atuação de integrantes do PMDB no núcleo 

político da organização criminosa objeto da Operação Lava jato. 

O pedido da autoridade coatora merece ser acolhido, uma vez 

que os elementos probatórios colhidos nos autos apontam para o 

envolvimento das autoridades com prerrogativa de foro indicadas 

no contexto dos fatos objeto desta apuração. 

No caso do Presidente da República MICHEL TEMER, o Su-

premo Tribunal Federal já havia autorizado a abertura de inquérito 

para investigar possíveis condutas de corrupção, organização crimi-

nosa e obstrução à investigação desta no bojo do Inquérito 

4.483/STF. 
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Ocorre que o avanço nas investigações demonstrou que a or-

ganização criminosa investigada no Inquérito 4.483/STF, na ver-

dade, ao que tudo indica, é mero desdobramento da atuação da 

organização criminosa objeto dos presentes autos. Por isso, no que 

tange a este crime específico (organização criminosa), mostra-se 

mais adequado e eficiente que a investigação seja feita no bojo des-

tes autos e não do Inquérito 4.483/STF. 

Não se trata aqui de uma nova investigação contra o Presi-

dente da República, mas apenas de readequação daquela já autori-

zada no que concerne ao crime de organização criminosa. 

Com relação às demais autoridades cujos nomes foram citados 

pela autoridade policial e que não figuram como investigados por 

organização criminosa nem no Inquérito 4.483/STF nem no pre-

sente Inquérito, o Procurador-Geral da República entende que, em-

bora, a rigor, não haja necessidade de no curso da investigação 

serem incluídos formalmente os nomes dos investigados cujo en-

volvimento nos fatos tenha sido descoberto no decorrer dos traba-

lhos investigativos, não há prejuízo na providência requerida pela 

autoridade coatora. 

Nesse ponto, os elementos probatórios colhidos apontam para 

o envolvimento destas autoridades nos fatos sob investigação. 

Assim, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo de-

ferimento do pedido formulado pela autoridade coatora e requer 

seja concedido mais 15 dias de prazo para adoção de eventuais me-

didas investigatórias que ainda se mostrem necess' "as, devendo, ao 
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término deste prazo, os autos serem encaminhados ao Procurador-

Geral da República para avaliação em conjunto com os autos do In-

quérito 4.483/STF. 

Brasilia (DF), 31 de j o de 2017. 

Rodrigo Janot 	eiro de Barros 

Procurador-Geral da República 
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