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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais,

vem,  com fulcro no art. 5º da Lei nº 8.038/90, manifestar-se  sobre as  respostas à acusação

apresentadas pelos denunciados,  nos termos que seguem.

I

Devidamente notificados, os denunciados apresentaram resposta à acusação,  nos

seguintes moldes.

A defesa de Gustavo Pedreira do Couto Ferraz requereu (fls. 2634 e seguintes)

a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária, além do encaminhamento do feito à PGR

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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para proposta de suspensão condicional do processo. Alegou que Gustavo teria agido como

emissário de GEDDEL VEIRA LIMA em 2012 para transportar o que ele acreditava ser uma

doação para as campanhas municipais do PMDB na Bahia (fl. 2635). Sustentou a inépcia da

denúncia  por falta de exposição de  todas as circunstâncias do fato  (fl. 2640),  notadamente

porque, a despeito da denúncia imputar a GUSTAVO FERRAZ a conduta de movimentar va-

lores, não se diz como isso teria sido feito, quais meios foram empregados para o transporte,

quanto tempo durou o deslocamento e quais foram os seus motivos (fl. 2641 verso). No mé-

rito, alegou a atipicidade da conduta por ausência de ocultação ou dissimulação por Gustavo

Ferraz e falta de dolo para a ocultar ou dissimular para tornar lícito dinheiro ilícito (fl. 2643

verso). Ao final, requereu a desclassificação da fato para o crime de “caixa dois” (fl. 2646)

com a consequente necessidade de apresentação de proposta de suspensão condicional do

processo (fl. 2651 verso). 

A defesa de Luiz Fernando Machado Costa Filho sustentou impropriedades na

denúncia (fl. 2901) por: ausência de vinculação dos crimes antecedentes com a suposta lava-

gem por aportes de dinheiro vivo (fl. 2902); falta de demonstração específica que o produto

do crime antecedente é justamente aquele que foi ocultado ou dissimulado anteriormente (fl.

2903); falta de imprescindíveis elementos probatórios que os vinculassem aos indicados cri-

mes antecedentes de corrupção/peculato (fl. 2903 verso);  falta de contemporaneidade entre

os maiores aportes feitos em espécie à COSBAT e o recebimento das propinas que serviram a

esses aportes (fl.  2904);  insuficiência de produto de peculato para abastecer os aportes  à

COSBAT (fl. 2904 verso), sobretudo em 2011. No mérito, aduz evidente inexistência de dis-

simulação (fl. 2906), por falta de conhecimento de LUIZ FERNANDO sobre a prática dos

crimes antecedentes (fl. 2907 verso), e, por fim, flagrante inexistência do crime de associação

criminosa  por falta de  elemento indiciário que autorize a afirmação de que o defendido e

suas empresas sequer tenham enriquecido no período referido na denúncia  (fl. 2910) e de

concerto  – permanente e estável – voltado para a prática indeterminada de diversos crimes

(fl. 2913 verso). 

A defesa de Job Ribeiro Brandão alegou que não estão presentes os requisitos

para o recebimento da denúncia (art. 41 do CPP), o que impõe a sua rejeição (art. 395 do

CPP) (fl. 2928). A conduta narrada em relação a ele é atípica (ausência de dolo/erro de tipo) e

abarcada por excludente da ilicitude do fato (estado de necessidade), excludente da culpabili-

dade (…), o que impõe sua absolvição sumária (art. 397 do CPP) (fl. 2928).
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Por fim, a defesa comum de Geddel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima e Marluce

Vieira Lima alegou, em exageradas 563 laudas, entre várias questões com objeto perdido, já

decididas e recorridas, o seguinte: preliminar de nulidade dos atos decisórios proferidos pelo

Juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; preliminar de nulidade pela

ausência de fundamentação da decisão que decretou a medida de busca e apreensão na resi-

dência de  Geddel (art. 93, IX da Constituição Federal); preliminar  de nulidade da busca e

apreensão no apartamento que ocultou os 52 milhões de reais, por se embasar apenas em den-

úncia anônima;  preliminar nas buscas realizadas em 08/09/2017;  preliminar de nulidade do

Laudo n° 147/2017 por ausência de preservação da cadeia de custódia sobre os vestígios pa-

piloscópicos; preliminar pela negativa de acesso ao material usado nas perícias papiloscópi-

cas,  o  que  feriria  o  contraditório  e  ampla  defesa;  manifestação  sobre inépcia  da  inicial

acusatória; ausência de justa causa para o exercício da ação penal; improcedência da acusa-

ção em relação ao crime de lavagem de dinheiro; improcedência da acusação de associação

criminosa por falta de associação estável e permanente de mais de 03 (três) pessoas para o

fim específico de cometer delitos. 

É o breve relatório. 

II

Apresentadas as respostas à acusação de que trata o art. 2° da Lei n° 8.038/1990,

será ouvido o órgão acusador em duas hipóteses. A primeira é prevista na lei (art. 2°1 da Lei

n. 8.038/1990) e ocorre quando,  com a resposta, forem apresentados novos documentos.  A

segunda foi construída pela jurisprudência. Essa E. 2a Turma do Supremo Tribunal Federal

reconheceu que, no âmbito da Lei 8.038/1990, é plenamente cabível o órgão acusador for-

mular réplica às respostas dos denunciados, mormente quando suscitadas questões passíveis

de impedir a deflagração da ação penal. Essa compreensão emerge do princípio constitucio-

nal do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a

efetiva participação na decisão judicial  (Inquérito n° 4.112/DF, 2a Turma, 22/08/2017, Rel.

Min. Edson Fachin). 

1 Art. 5º - Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para 
sobre eles se manifestar, no prazo de cinco dias. 
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A segunda é a hipótese dos autos. 

Preliminarmente,  como forma de organização das ideias nesta peça,  informa-se

que será apresentada uma réplica única para todas as respostas escritas, que principiará com a

refutação da argumentação comum a todas — a de inépcia da denúncia —  e depois passará

ao rechaço individualizado das teses defensivas. 

II.1 – Alegação comum de inépcia da denúncia feita por todos os denunciados 

Todos os imputados afirmam, sem a mínima razão, que a denúncia é inepta. 

Gustavo Pedreira do Couto Ferraz entendeu inepta a denúncia porque faltaria

exposição de todas as circunstâncias do fato (fl. 2640).  Job Ribeiro Brandão qualificou-a

como inepta (fls.  fl. 2928 e seguintes), mas não disse a razão. Luiz Fernando falou em im-

propriedades na denúncia (fl. 2901) por suposta ausência de vinculação dos crimes antece-

dentes com a suposta lavagem por aportes de dinheiro vivo (fl. 2902); falta de demonstração

específica que o produto do crime antecedente é justamente aquele que foi ocultado ou dissi-

mulado anteriormente (fl. 2903); falta de imprescindíveis elementos probatórios que os vin-

culassem aos indicados crimes antecedentes de corrupção/peculato (fl. 2903 verso). Por fim,

Geddel, Lúcio e Marluce sustentaram inobservância, pelo órgão da acusação, da exposição

circunstanciada do alegado fato criminoso, eis que a denúncia se serve de imputações abso-

lutamente genéricas. 

Pois bem. Como se observa dos textos das respostas escritas, seus capítulos inici-

ais sobre inépcia reproduziram as argumentações padronizadas de sempre.

O conceito de inépcia é afirmado pelo art. 41 do CPP e consolidado pela jurispru-

dência do Supremo Tribunal Federal. Inepta é a denúncia que não descreve adequadamente o

fato criminoso (HC 132179/SP, Rel. Min. Dias Toffoli), que padece de grave defeito genético

– ausência de descrição mínima da conduta delituosa ((HC 132179/SP, Rel. Min. Dias Tof-

foli); que, ainda, não estabelece a indispensável vinculação entre a suposta conduta do acu-

sado  e  os  eventos  criminosos  (AP 1005 QO/MG, Rev.  Min.  Alexandre  de  Moraes);  ou,

finalmente, não expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigi-

dos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exer-
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cício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte (AP 560, Rel. Min. DIAS TOF-

FOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Se-

gunda Turma, DJe de 3/8/2015). 

Não é nem de longe a hipótese dos autos. Assim, o efeito pretendido da rejeição

da denúncia por inépcia (art. 6° da Lei n° 8.038/90 c/c o art. 395, I do Código de Processo

Penal) não será alcançado. 

A narrativa da denúncia delimita, especifica e aponta o que cada um fez nos con-

textos criminosos que apresenta. 

Com efeito,  em  05  de  dezembro  de  2017,  foram denunciados  pela  Procura-

doria-Geral  da  República  porque,  a partir  do  ano  de 2010  e  comprovadamente  até

05/09/2017, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA

e MARLUCE VIEIRA LIMA associaram-se em Salvador (BA) para o fim de cometer cri-

mes de ocultação da origem, localização, disposição, movimentação e a propriedade de cifras

milionárias de dinheiro vivo proveniente diretamente de infrações penais como corrupção, pe-

culato, organização criminosa, além de outros ciclos anteriores de lavagem de dinheiro e tam-

bém de operações lícitas.

JOB RIBEIRO BRANDÃO  e  GUSTAVO PEDREIRA DO COUTO FER-

RAZ trabalharam como operadores da lavagem de dinheiro dos três membros da família VI-

EIRA LIMA. Receberam e movimentaram dinheiro vivo com o fim de ocultar sua origem e

natureza. 

Entre 2011 e 2016,  em Salvador (BA),  alguns dos  atos  de lavagem de dinheiro

também envolveram LUIZ FERNANDO MACHADO COSTA FILHO, empresário  e  ad-

ministrador da COSBAT – Construção e Engenharia2, que é empresa de construção civil bai-

ana,  fundada  em 1996,  especializada  em empreendimentos  imobiliários  de  alto  luxo  em

Salvador/BA.  Junto  com  a  família  VIEIRA LIMA,  LUIZ  FERNANDO  MACHADO

COSTA FILHO utilizou valores proveniente de infrações penais  e lavou  dinheiro  sujo  na

aquisição de unidades imobiliárias por empresas de  GEDDEL, MARLUCE e de  LÚCIO,

por solicitação deles, como detalhado aditante. 

2  É uma empresa de construção civil de Salvador/BA administrada por LUIZ FERNANDO MACHADO DA 
COSTA FILHO. 
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As elevadas somas em dinheiro começaram a ser recebidas em parcelas por GED-

DEL QUADROS VIEIRA LIMA, LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e MARLUCE QUA-

DROS VIEIRA LIMA a partir de 2010, em Salvador (BA). Desde então, foram mantidas em

depósito e ocultadas  até janeiro de 2016 num closet do apartamento n° 1201 da Rua Plínio

Moscoso, n° 64, Bairro Chame-Chame,  em Salvador/BA,  onde reside  MARLUCE QUA-

DROS VIEIRA LIMA, mãe de GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e do Deputado Fe-

deral LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA. 

Em janeiro de  2016,  em Salvador (BA), LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA,

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA  e  MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA,  vi-

sando  novamente a ocultar a utilização e a origem de dinheiro, determinaram a transferência

de R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos

reais) e de U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares norte-ameri-

canos) do referido closet para o apartamento n° 202 da Rua Barão de Loreto, n° 360, Ed. Re-

sidencial  José da Silva Azi,  Bairro Graça,  Salvador/BA conforme Autos de Apreensão  nº

616/2017 (fls. 35/36 do Apenso 4) e nº 617/2017 (fl. 37). Semanas após,  GEDDEL QUA-

DROS VIEIRA LIMA, LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e MARLUCE QUADROS

VIEIRA LIMA determinaram uma nova transferência deste dinheiro para o apartamento vi-

zinho, de número 201, mantendo lá o depósito oculto e dissimulado desta elevadíssima soma

de dinheiro, permanentemente, até 05/09/2017, ocasião em que a Polícia Federal, por ordem

do Juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, fez busca no local e

apreendeu o numerário. O dinheiro estava em malas e caixas depositadas no chão deste apar-

tamento, como registrado nesta fotografia: 

ERRO: ORIGEM DA REFERÊNCIA NÃO ENCONTRADA 6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

A ocultação deste dinheiro tinha a finalidade específica de dar aparência lícita aos

recursos oriundos dos crimes antecedentes. 

Mais  do  que  meramente  ser  escondido  por  GEDDEL QUADROS  VIEIRA

LIMA,  LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA

em Salvador (BA), o dinheiro sujo era ocultado, entre outros fins, ser por eles aplicado em

investimentos no mercado de incorporação imobiliária de alto  luxo na capital baiana, por

meio do Grupo COSBAT -  Construção e Engenharia. Pelo menos R$  12.778.895,49 (doze

milhões, setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove

centavos) havia sido usados por eles para adquirir cotas de participação de empreendimentos

da COSBAT,  em Salvador (BA), mediante o uso de  interpostas pessoas jurídicas ligadas a

GEDDEL (GVI e M&A) e a LÚCIO (VESPESIANO). 

GVL,  M&M e VESPASIANO foram empresas  usadas para  a  lavagem de  di-

nheiro. De acordo com o Relatório de Pesquisa n° 1970/2017 SPEA-PGR, GVL foi constitu-

ída em 15/03/2011, ano da parceria com COSBAT. Em 2015, o nome foi alterado para M&A

Empreendimentos  e  participações  Ltda.  Ambas  são  de  responsabilidade  de  MARLUCE

QUADROS VIEIRA LIMA; o outro sócio é  GEDDEL VIEIRA LIMA.  Também criada

em 2011, a VESPASIANO Empreendimentos e Participações Ltda. é cadastrada como em-

presa de pequeno porte (EPP). Seus sócios são MARLUCE VIEIRA LIMA e LÚCIO VI-

EIRA LIMA.  Nenhuma  delas empresas possui automóveis,  imóveis nem empregados.  O
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suposto endereço de todas as três é o mesmo: Av. Centenário, 2883, sala 705, Chame-Chame,

Salvador (BA). 

Dito isso, outra conclusão não resta senão a de que a denúncia descreveu minúcia

e adequadamente  todos os vários contextos  criminosos, detalhando exatamente o que fez

cada denunciado fez, quando e como, estabelecendo, assim, a indispensável vinculação entre

a conduta de cada um e os eventos criminosos, tudo de forma compreensível, detalhada, coe-

rente e ordenada cronologicamente. 

II.2 – Alegações de  Gustavo Pedreira do Couto Ferraz

A defesa de Gustavo Pedreira do Couto Ferraz alega que ele teria agido como

emissário de GEDDEL VEIRA LIMA em 2012 para transportar o que ele acreditava ser uma

doação para as campanhas municipais do PMDB na Bahia (fl. 2635).

Ao  reconhecer  isso,  Gustavo confessou  que  foi  um  emissário ou  operador3

(substantivo usado na denúncia) de Geddel incumbido, em 2012, de movimentar — um dos

verbos do tipo penal do art. 1°, §1°, II da Lei n° 9.613/98 — dinheiro para de São Paulo a

Salvador, por via aérea. 

A escusa de que Gustavo acreditava ser uma doação para as campanhas munici-

pais do PMDB na Bahia é uma tese de defesa  (atipicidade por falta de dolo) que, para ser

confirmada, necessita de instrução judicial. Dessa forma, a mera alegação de que acreditava

ser uma doação não tem o condão de desconstituir a necessária, e presente no caso concreto,

justa causa para ação penal, assim compreendida, nos termos do art. 395, III do CPP e da ju-

risprudência dessa Corte, como  o “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da

imputação” ou, em termos práticos, a “existência, no inquérito policial ou nas peças de in-

3 Eis, no ponto, a denúncia: “JOB RIBEIRO BRANDÃO  e  GUSTAVO PEDREIRA DO
COUTO  FERRAZ  trabalharam  como  operadores  de  GEDDEL,  LÚCIO  E  MARLUCE
VIEIRA LIMA e, nesta atividade, de 2010 a 2016, em Salvador (BA) buscavam e recebiam
por  eles dinheiro,  transportavam-no  (movimentam  por  eles)  até  o  local  da  ocultação
(residência de MARLUCE VIEIRA LIMA). Lá, faziam a contagem do numerário, conforme
instruções que havia recebido de GEDDEL,  de LÚCIO e de MARLUCE, que depois  era
parcialmente  entregue  a  JOB, que  efetuava pagamentos  (movimentação)  a  pessoas
indicadas,  no  próprio  apartamento  de  MARLUCE,  tudo  para  consumar  os  atos  de  de
lavagem de dinheiro.”
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formação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materi-

alidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,

Primeira Turma, DJe de 30/10/2014).

Assim, a pretensão de Gustavo de “rejeição da denúncia ou da queixa, ou a im-

procedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas”  (art.  6° da Lei n°

8.038/90), pela mera alegação de ausência de elemento subjetivo do tipo de lavagem (“acre-

ditava ser”), é completamente descabida. Sobre essa alegação de ausência de dolo, a propó-

sito, assim entende também a jurisprudência pacificada nessa Corte: 

A alegação de ausência do dolo, na fase de recebimento da denúncia, só pode ser
acolhida quando for demonstrável ictu oculi, conforme reiterados pronunciamen-
tos  desta  Suprema  Corte  (Inq.  3.331,  Rel.  Min.  EDSON  FACHIN,  Primeira
Turma, DJe de 4/4/2016; Inq. 3672, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe de 14/10/2014; Inq. 3344, Rel.  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
DJe de 27/8/2014; Inq. 2126, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJe
de 26/4/2007). 

Da mesma forma, é também descabia a pretensão de provocação deste órgão mi-

nisterial para o fim de propositura de suspensão condicional do processo. Não houve, no ju-

ízo desta Procuradoria-Geral, um mero crime de “caixa dois” (art. 350 do Código Eleitoral),

como quer fazer crer a defesa, à fl. 2646. Se assim é, o requerimento de proposta de suspen-

são condicional (fl. 2651 verso) do processo não pode prosperar nesta fase processual.

II.3 – Alegações de  Luiz Fernando Machado Costa Filho

A defesa de Luiz Fernando Machado Costa Filho busca a rejeição da denúncia

ou o julgamento de sua improcedência da acusação a partir de retórica completamente divor-

ciada do que dizem a Lei de Lavagem e a jurisprudência, além de se pautar em premissas in-

verídicas. 

Aquela peça principia que  não trouxe a denúncia os imprescindíveis elementos

probatórios que os vinculassem aos indicados crimes antecedentes de corrupção/peculato (fl.

2903 verso). 
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Não é verdade. O capítulo “II - Considerações iniciais e indícios dos crimes an-

tecedentes aos crimes de lavagem de dinheiro” da denúncia detalha pelo menos três grandes

contextos4 de crimes antecedentes aos atos de lavagens. Eis a denúncia no ponto: 

O  primeiro deles  relaciona-se com a   Operação Cui Bono5 (desdobramento da Lava
Jato) e o repasse de aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em es-
pécie,  a  GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA pelo doleiro LÚCIO BOLONHA FU-
NARO — que se apresenta como  operador de propina para integrantes do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

O  segundo grupo,  também  desdobramento  da  Lava  Jato, inclui repasses  de  R$
3.910.000,00 (três milhões, novecentos e dez mil reais) aos irmãos GEDDEL e LÚCIO
VIEIRA LIMA pelo GRUPO ODEBRECHT. Ao menos R$ 2.110.000,00 (dois milhões,
cento  e  dez  mil  reais)  foram  pagos  em  sete  oportunidades,  em  2010,  e  mais  R$
100.000,00 (cem mil reais) em  outra,   em 27/08/2013, em favor de  GEDDEL QUA-
DROS VIEIRA LIMA. Outros R$ 200.000,00 foram pagos a LÚCIO QUADROS VI-
EIRA LIMA, em 2010, e, em 2013, mais R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais).  

O terceiro envolveu o peculato (na forma de apropriação) de até 80% (oitenta por cento) das re-
munerações de ao menos dois Secretários Parlamentares de LÚCIO QUADROS VEIRA LIMA,
que é Deputado Federal, ao longo de vários anos. 

A seguir, a defesa fala que, “dos 51 milhões apreendidos, não consegue a denún-

cia identificar a origem da maior parte, atribuindo cerca de 20 milhões a repasses, em espé-

cie, a GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA pelo doleiro LÚCIO BOLONHA FUNARO, por

liberação de financiamento pela CEF”. 

Neste ponto, a defesa afasta-se completamente dos pressupostos  teóricos acerca

do crime de lavagem de dinheiro e da jurisprudência dessa Corte. É princípio básico da perse-

cução por lavagem de dinheiro que este crime é apurado de forma autônoma  em  relação  ao

crime antecedente,  até porque são distintos os bens jurídicos protegidos.  A própria lei fez

4 “São pelo menos três os grupos de esquemas criminosos — dois deles desdobramentos da Operação Lava
Jato  já narrados  na  denúncia  por  constituição  de  organização  criminosa —  que  dão  o  necessário  suporte
empírico-probatório de  crimes  antecedentes  ao  que  é  o  objeto  desta  denúncia:  a lavagem  de  dinheiro  por
ocultação  de  cinquenta  e  um  milhões  de  reais  e  os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  mediante  atos
dissimulados de investimento no mercado imobiliário.” (…) 

5 Perante a  10a Vara Federal  da Seção Judiciária  do Distrito Federal,  investigam-se esquemas ilícitos para
obtenção de recursos junto à Caixa Econômica Federal,  de 2011 a 2013, com a participação de GEDDEL
VIEIRA LIMA, à época Vice-Presidente de Pessoa Jurídica da CEF, do então Vice-Presidente de Fundos de
Governos e Loterias, FÁBIO CLETO, do operador LÚCIO BOLONHA FUNARO e, ainda, de EDUARDO
CUNHA, na condição de Presidente da Câmara dos Deputados.
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esta expressa opção (art. 2º, II, da Lei n. 9.613/98), legitimando que a existência de indícios

da prática de infração penal já autoriza o processo para apurar a ocorrência do delito  de  la-

vagem  de dinheiro.

Nessa mesma linha, o STF já consagrou que “a autonomia do crime de lavagem

de dinheiro viabiliza inclusive a condenação, independente da existência de processo pelo

crime antecedente. (…) “Da própria redação do dispositivo depreende-se que é suficiente a

demonstração de indícios da existência do crime antecedente, sendo desnecessária a indica-

ção da sua autoria. Portanto, a autoria ignorada ou desconhecida do crime antecedente não

constitui óbice ao ajuizamento da ação pelo crime de lavagem.” (HC 933688/PR, Rel. Min.

Luiz Fux).

Assim, a pretensão da defesa de que acusação identificasse cada centavo dos 51

milhões de reais reunidos de 2010 a 2017, atribuindo-lhes cartesianamente um correspectivo

evento criminoso, revela crença no sobrenatural e cobrança do impossível à sociedade. 

Mais adiante, a defesa ensaia uma alegada incompatibilidade entre as datas e va-

lores de propina arrecada e as datas e valores de repasses a Luiz Fernando. Quer sugerir que

a denúncia não aponta quantidade de propina suficiente para o montante dos repasses à COS-

BAT, sobretudo em 2011. 

Sem qualquer razão esta argumentação, como provam os números a seguir. 

Com efeito, os repasses da família Vieira Lima (via  GVL, M&M e VESPASI-

ANO) a Luiz Fernando começaram em 25/03/2011, apenas dez dias após a criação da GVL,

em 15/03/2011; estenderam-se até 2016 e totalizaram R$ 12.778.895,49 (doze milhões, sete-

centos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Segundo os demonstrativos de aporte recebidos de SPC apresentados por LUIZ

FERNANDO MACHADO COSTA FILHO ao MPF, GVL e M&A pagaram em cheque e em

espécie, respectivamente, o seguinte:

a) Empreendimento Mansão Riviera Ipiranga:

R$ 666.666,67 (cheque em 2011) – GVL;

b) Empreendimento Costa España: 
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R$ 466.666,67 (cheque em 2011) – GVL;

R$ 200.000,00 (cheque em 2012) – GVL;

c) Empreendimento Mansão Solar Ipiranga:

R$ 387.500,00 (cheque em 2011) – GVL;

R$ 387.500,00 (cheque em 2011) – LÚCIO VIEIRA LIMA;

d) Empreendimento Morro Ipiranga 03:

R$ 1.083.333,00 (cheque em 2012) – M&A; 

R$ 366.666,65 (cheque em 2015) – M&A; 

e) Empreendimento Garibaldi Tower: 

R$ 137.250,00 (cheque em 2013) – GVL; 

R$ 137.250,00 (cheque em 2013) – VESPASIANO; 

R$ 145.250,00 (cheque em 2015) – GVL; 

f) Empreendimento Mansão Grazia:

R$ 1.003.750 (cheque em 2013) – M&A; 

R$ 602.250,00 (cheque em 2013) – VESPASIANO;

g) Empreendimento LA VUE LADEIRA DA BARRA:

R$ 1.758.581,25 (cheque em 2014) – M&A;

R$ 161.881,25 (cheque em 2015) – M&A; 

h) 2011: R$ 2.866.450,00 (em espécie) – GVL; 
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i) 2015: R$ 2.287.900,00 (em espécie) – M&A;

j) 2016: R$    120.000,00 (em espécie) – M&A.

Em suma, o denunciado entende que o maior aporte da GVL no empreendimento

da COSBAT se deu no ano de 2011, não podendo ser atribuída a origem do dinheiro a poste-

rior delito de corrupção na CEF, investigado na Operação Cui Bono (fl. 2904). 

Sem qualquer razão a defesa, que, mais uma vez, pauta seu raciocínio em premis-

sas irreais. 

Pelo indícios apresentados pela denúncia — e esses indícios são suficientes para a

imputação e condenação por lavagem de dinheiro (art. 2°, §1°, da Lei n° 9.613/98) — a arre-

cadação de propina pela organização criminosa do atual partido do Movimento do Desenvol-

vimento  Brasileiro  (MDB),  da  qual  participou  Geddel  Vieira  Lima, começou em 2006,

conforme materialidade delitiva provada na denúncia oferecida pela PGR com base nos In-

quéritos n. 4.324/DF e 4.483/DF, e resultou na arrecadação criminosa de R$ 587.101.098,48

(quinhentos e oitenta e sete milhões, cento e onze mil, noventa e oito reais e quarenta e oito

centavos), sendo U$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões) em dólares, até 2017.

Esta realidade, por si só, já é suficiente para rechaçar a argumentação de  Luiz

Fernando de que em 2011 não haveria propina suficiente para representar o que foi repas-

sado naquele ano à COSBAT. Há suficientes indícios de que havia. 

A se somar a esses indícios, há outro ainda mais forte: a comprovação documen-

tal pela denúncia de que os irmãos Geddel e Lúcio receberam R$ 3.910.000,00 (três milhões,

novecentos e dez mil reais) do GRUPO ODEBRECHT, dos quais pelo R$ 2.110.000,00 (dois

milhões, cento e dez mil reais)  foram pagos em sete oportunidades,  em 2010,  em favor de

Geddel, e outros R$ 200.000,00 a Lúcio, em 2010. 

Só  esses  repasses  da  ODEBRECHT já  constituem lastro  financeiro  (propina)

muito superior ao que foi repassado à COSBAT em 2011, caindo por terra toda a tese de-

fensiva. 
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A partir de 2012, entraram os vinte milhões de reais de propina repassada por

LÚCIO FUNARO. Conforme o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 101/2017, a

conclusão é que pelo menos R$ 17.000.000,00 foram repassados de Funaro a Geddel. 

A defesa de Luiz Fernando alega, ainda, que não houve dissimulação (fl. 2906)

por parte dele, haja vista a falta de conhecimento sobre a prática dos crimes antecedentes pe-

los irmãos Viera Lima (fl. 2907 verso). 

Ora, francamente, uma alegação como essa desafia o senso crítico do Poder Judi-

ciário. Luiz Fernando é empresário e administrador da COSBAT – Construção e Engenha-

ria6,  empresa  de  construção  civil  baiana  fundada  em  1996.  É  um  homem  inteligente,

experiente na vida e nos negócios. 

Ele confessou que foi buscar na casa da mãe dos irmãos, em mais de dez oportu-

nidades, mais de  cinco milhões de reais em espécie, entre 2011 e 20167. Em 25/03/2011,

Luiz Fernando aceitou celebrar contrato com Geddel  e receber valores milionários em di-

nheiro vivo por uma empresa (GVL) criada havia apenas dez dias (15/03/2011). 

A essa época, já era pública e notória a suspeita de Geddel  em crimes contra a

Administração Pública,  fama, aliás, que remonta a pelo menos 1993.  Geddel  foi envolvido

no escândalo dos “Anões do Orçamento”. O esquema capitaneado pelo deputado baiano João

Alves, aquele que afirmou ter ganhado 56 vezes na loteria apenas em 1993, teve o apoio de

Geddel  na liberação de emendas. 

Em 2015 e 2016, já no auge da Operação Lava Jato, enquanto os investigadores

arrecadavam vários indícios criminosos contra Geddel, tudo noticiado a altas vozes pela mí-

dia, Luiz Fernando manteve-se fiel à parceria criminosa, prosseguimento no recebimento de

valores. 

Dito isso, diante de tantas e tantas evidências, não pode essa Corte Suprema su-

cumbir ao mero “não sabia” de Luiz Fernando. Seria esvaziar, com desprezo ao senso co-

mum e às máximas de experiência, as persecuções pelo crime praticado por ele: utilizar, na

6  É uma empresa de construção civil de Salvador/BA administrada por LUIZ FERNANDO MACHADO DA 
COSTA FILHO. 
7 QUE os valores em cheque da VESPASIANO são justamente os valor já acima mencionado
e os valores em cheques da M&M Empreendimentos foram o importe aproximado de R$
5.000.000,00 , sendo que os R$ 5.000.000,00 restantes foram entregues em espécie. QUE
esses valores são aproximados, mas se encontram todos registrados e contabilizados pela
COSBAT; 

ERRO: ORIGEM DA REFERÊNCIA NÃO ENCONTRADA 14



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;

(art. 1°, §2°, I e §4° da Lei n° 9.613/98).

Finalmente, a argumentação de Luiz Fernando contra a imputação por associa-

ção criminosa será apreciada em conjunto com a mesma linha apresentada por Geddel, Lúcio

e Marluce Vieira Lima. 

II.4 - Alegações de Job Ribeiro Brandão

JOB foi assessor parlamentar de  Anísio (pai),  Lúcio  e  Geddel  por vinte e oito

anos. Quando a investigação alcançou suas digitais nos cinquenta e um milhões de reais, ele

adotou a  legítima  opção de colaborar.  Confessou que nunca trabalhou efetivamente como

agente público e, sim, como um empregado doméstico da família, a quem entregava parte do

salário pago pela União, tudo corroborado por documentos. 

Essa colaboração não poderia ser invisível ao sistema de justiça. 

Bem por isso, em cota à denúncia, a Procuradoria-Geral da República já acenou

pela concessão, ao final do processo, de benefícios que poderão alcançar até mesmo o perdão

judicial. 

Em resposta escrita, sua defesa sustenta, sucessivamente, com base sobretudo na

simplicidade, humildade e pouco estudo de JOB, a atipicidade de sua conduta (ausência de

dolo/erro de tipo), excludente da ilicitude do fato (estado de necessidade) ou pelo menos ex-

cludente da culpabilidade.

Não há, com o devido respeito, qualquer razão nessa argumentação. 

Presumir genericamente a ingenuidade ou acriticidade de uma pessoa por ser ela

simples e sem estudo é relegá-la a um degrau inferior de patamar intelectual. Não é o caso de

JOB. Suas declarações na investigação demonstram boa memória e excelente articulação, ca-

pacidade de trato com contas, números, bancos, negócios, investimentos. Aliás, foi seu senso

crítico que revelou os atos de lavagem de dinheiro por intermédio da COSBAT. 

JOB sabia que ocupava um cargo público que não exercia de fato (dolo). Isso lhe

parecia ilegal — o que não está a lhe impor profundo conhecimento jurídico, senão ciência da
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proibição na esfera do profano8 —, tanto que revelou a mesma apropriação de salário pela fa-

mília em relação a outros secretários parlamentares. Assim, optou por aderir e viver essa rea-

lidade delitiva — que lhe era cômoda por lhe render ao menos três salários mínimos mensais

— sem nunca experimentar qualquer perigo atual que não podia evitar (estado de necessi-

dade),  nem também incidir em causa supralegal de exclusão da culpabilidade,  como quer a

defesa. 

Enfim, JOB praticou crime e merece ser processado. Eventual benefício premial,

cuja gradação vai até o perdão judicial (art. 13 da Lei n. 8.907/99), pressupõe efetiva coope-

ração na instrução processual e uma ulterior condenação. 

II.5 – Alegações de Geddel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima e Marluce Vieira Lima. 

II.5.1  Preliminar de  nulidade dos  atos  decisórios  proferidos  pelo  Juízo  da 10a Vara

Federal  da  Seção Judiciária  do Distrito  Federal  nos  autos  dos  Processos  n°  75108-

93.2016.4.01.3400 e 78.2016.4.01.3400 (“Operação Cui bono”)

A defesa deles principia a resposta escrita pela existência de nulidade nos atos de-

cisórios proferidos pelo Juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Te-

ria havido afronta à competência do Supremo Tribunal Federal. 

Esta alegação não encontra qualquer razão. 

Em 15/12/2015, foi autuada perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Cautelar

n° 4044 para investigar, entre outros, EDUARDO CUNHA e GEDDEL VIEIRA LIMA, que

à época detinham prerrogativa de foro.

Os elementos de informação dessa cautelar resultaram na deflagração da “Opera-

ção Catilinárias”  em 15/12/2015,  e levaram a Polícia Federal a requerer, perante o STF, a

instauração de novo inquérito, em 04/11/2016, no bojo da PET n° 6361,  contra CUNHA e

GEDDEL.

Diante da perda do mandato  do ex-deputado federal  EDUARDO CUNHA e  da

exoneração de GEDDEL VIEIRA LIMA  do cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria

8 Mezger, Tratado de   T  erecho   P  enal  , trad. de 1955.
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de Governo da Presidência, a PGR requereu, e o saudoso Ministro Teori Zavascki acolheu, a

remessa da PET 6361 ao Juízo da 10a Vara Federal do Distrito Federal, em 02/12/2016 (fl.

286 do volume 2). 

Assim, com os autos na primeira instância por determinação do STF, foi instau-

rado pela Polícia Federal o inquérito policial (fl. 02, vol. I).

Em 19/12/2016, com base no recém instaurado inquérito, o Juízo Federal da 10a

Vara do Distrito Federal autorizou pedidos de busca e apreensão e quebras de sigilos telefôni-

cos, telemáticos, postais e fiscais em relação aos investigados (fl. 302).  Até esse momento,

não havia qualquer notícia ou indício de participação de autoridade com prerrogativa

de foro.  Dito de outra forma,  Lúcio Veira Lima não existia nos autos  e  EDUARDO CU-

NHA e GEDDEL já não detinham prerrogativa de foro, como reconheceu o STF. CUNHA foi

cassado em 12/09/2016. GEDDEL pediu exoneração em 25/11/2016. 

Em 13/01/2017, foi desencadeada esta fase ostensiva da Operação Cui Bono9 (fls.

310 e seguintes) perante a Justiça Federal do DF — a competente para tanto. 

Assim,  está errada a conclusão da defesa de  houve  nulidade  nessas buscas

(fls. 2968 e seguintes)  pelo fundamento da competência do STF. A competência era de pri-

meiro grau. 

II.5.2 Preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação da decisão que decretou

a  medida  cautelar  de  busca  e  apreensão  nos  autos  do  Processo  n°  75109-

78.2016.4.01.3400. Ofensa ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal.

Esta argumentação é infundada. A leitura da decisão do magistrado de primeira

instância (fls. 295/302) confirma a fundamentação adequada para a concessão dos mandados

de busca.

9 Os elementos probatórios até então existentes indicavam um esquema ilícito para obtenção de recursos junto à
Caixa Econômica Federal com a participação de GEDEEL VIEIRA LIMA, à época Vice-Presidente de Pessoa
Jurídica da CEF, do então Vice-Presidente de Fundos de Governos e Loterias, FÁBIO CLETO, do operador
LÚCIO BOLONHA FUNARO e, ainda, de EDUARDO CUNHA,  na condição de Presidente da Câmara dos
Deputados.
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Aquele magistrado iniciou sua decisão relatando o caso. Neste ponto, descreveu o

objeto da representação policial10 e  manifestação do MPF pelo deferimento11 das medidas.

Fixados os pontos das pretensões dos investigadores, Sua Excelência passou a decidir,  ver-

bis:

“DECIDO.

O presente procedimento judicial trata da atuação dos referidos investigados na
manipulação de créditos e recursos realizada na Vice-Presidência de Fundos de
Governo e Loterias e na Vice-Presidência de Pessoa Jurídica, ambas da Caixa
Econômica Federal. 

Conforme relatado pela autoridade policial em sua representação, reportando-se
aos relatórios de análise policial constantes dos autos (fls. 92/315), verificou-se
que FÁBIO CLETO (réu colaborador neste Juízo Federal em penal movido tam-
bém contra LÚCIO FUNARO, EDUARDO CUNHA, ALEXANDRE MARGOTO e
HENRIQUE EDUARDO ALVES) utilizava-se do comando da Vice-Presidência
de Fundos de Governo da CEF para a aquisição de debêntures emitidas pelas
empresas que negociavam ilicitamente com EDUARDO CUNHO ou LÚCIO BO-
LONHA FUNARO. Verificou-se, ainda, que EDUARDO CUNHA intermediava
na Vice-Presidência de Pessoa Jurídica da CEF, que era dirigida por GEDDEL
VIEIRA LIMA, a liberação de empréstimos às  empresas  que,  assim como na
Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias, estivessem dispostas a reali-
zar negociações ilícitas.

Às fls. 83/87, o Delegado de Polícia Federal que preside as investigações apre-
sentou a síntese da participação dos principais investigados e envolvidos, assim
como dos órgãos da CEF utilizados no possível esquema ilícito, nos quais há
probabilidade de ser encontradas provas das irregularidades, autorizando, as-
sim, a implementação da medida restritiva da busca e apreensão, conforme as
razões e suspeitas abaixo descritas:

1) GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA - consta dos autos que, valendo-se do
cargo de Vice-Presidente de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, agia
internamente, em prévio e harmônico ajuste com EDUARDO CUNHA e outros,
para beneficiar empresas com liberações de créditos dentro de sua área de al-
çada e fornecia informações privilegiadas para outros membros do grupo crimi-
noso,  composto,  ainda,  por  EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA,  FÁBIO
FERREIRACLETO e LÚCIO BOLONHA FUNARO, para que, com isso, pudes-

10 Trata-se de representação formulada pela autoridade policial responsável para apurar possível ocorrência
de crimes de corrupção, quadrilha e lavagem de dinheiro (envolvendo a Caixa Econômica federal, EDUARDO
CONSENTINO DA CUNHA, FÁBIO FERREIRA CLETO, LÚCIO BOLONHA NUARO, MARCOS ANTÔNIO
MOLINA DOS SANTOS, JOSÉ HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, MARCOS ROBERTO VASCONCELOS e
GEDDEL  QUADROS  VIEIRA  LIMA),  pleiteando  a  realização  de  buscas  e  apreensões  nos  endereços
especificados às fls. 88/89, relacionados aos referidos investigados, visando à coleta de elementos probatórios
sobre os fatos (fl. 295).
11 O MPF manifestou-se pelo deferimento do pedido e requereu, ainda, quanto à busca e apreensão a ser

realizada na Vice-Presidência de Tecnologia de Informação da CEF (alvo n° 5 da representação policial),
autorização judicial com o escopo de que seja melhor compreendido todo o processo decisório que resultou
na aprovação dos créditos e/ou investimentos questionados (…) (fl. 295). 
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sem obter vantagens indevidas junto às empresas beneficiárias dos créditos libe-
rados pela instituição financeira, como a BR VIAS, OESTE SUL EMPREENDI-
MENTOS  IMOBILIÁRIOS  S.A.,  MARFIG  S.A.,  J&F  INVESTIMENTOS  S.A,
GRUPO BERTIN, JBS S.A., entre outras;

2)  MARCOS ROBERTO VASCONCELOS - era o Vice-Presidente de Gestão de
Ativos e Terceiros da Caixa Econômica Federal (VITER), setor que exercia fun-
ção essencial no trâmite regular para liberação de valores tanto da Vice-Presi-
dência  de  Pessoa  Jurídica  da  CEF,  comandada  por  GEDDEL  QUADROS
VIEIRA LIMA, quanto pela Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias
(VIFUG), chefiada por FÁBIO FERREIRA CLETO. Tinha papel importante para
a liberação dos créditos pretendidos por EDUARDO CONSENTINO DA CU-
NHA, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, LÚCIO BOLONHA FUNARO e FÁ-
BIO FERREIRA CLETO;

3) JOSÉ HENRIQUE MARQUES DA CRUZ - à época dos fatos era servidor de
carreira da CEF, tendo sido citado em algumas mensagens como "Henrique da
VIGAN", sendo esta a Vice-Presidência de Atendimento e Distribuição da Caixa
Econômica Federal, setor que exercia função essencial no trâmite regular para
liberação de valores da Vice-Presidência de Pessoa Jurídica da CEF, dirigida
por GEDDEL QUADROS VIEIRA UMA, conforme várias mensagens deste para
EDUARDO CUNHA, mencionando em diversas situações as pendências de aná-
lise do "HENRIQUE", que,segundo as investigações, seria JOSÉ HENRIQUE
MARQUES DA CRUZ, da Vice-Presidência de Varejo e Atendimento da CEF
(VIVAR), havendo mensagem nos autos trocada entre LUCIO FUNARO e EDU-
ARDO CUNHA sobre "Henrique", que sugere proximidade ilícita com o grupo,
buscando algum valor devido ao mesmo;

4)  MARCOS ANTÔNIO MOLINA DOS SANTOS - é fundador e então CEO da
MARFRIG AUMENTOS S.A. GLOBAL FOODS SÃ., que pleiteava liberação de
crédito junto à CEF e, em relação ao qual, GEDDEL e EDUARDO CUNHA de-
senvolveram diálogos, no sentido de que "já tinham saído votos favoráveis às
operações da MARFRIG, de que os valores estavam liberados e sobre reuniões
com MARCOS MOLINA". Após tais conversas a empresa de LUCIO BOLONHA
FUNARO, a VISCAYA HOLDING, PARTICIPAÇÕES, INTERMEDIAÇÕES, CO-
BRANÇAS E SERVIÇOS, recebeu depósito de R$ 469.500,00 da empresa MAR-
FRIG S.A., conforme informado pela COAF/MF;

5) VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CEF – mui-
tas informações foram repassadas por meio de e-mails, havendo a possibilidade
de que estejam armazenadas mensagens importantes nas contas de correspon-
dências eletrônicas institucionais utilizadas por GEDDEL QUADROS VIEIRA
LIMA,  FÁBIO  FERREIRA  CLETO,  MARCOS  ROBERTO  VASCONCELOS,
DEUSDINA DOS REIS PEREIRA,  GIOVANNI CARVAÇLHO ALVES e  JOSÉ
HENRIQUE MARQUES DA CRUZ,  no período de  01/04/2011 a 21/12/2015,
quando GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e FÁBIO CLETO ocuparam cargos
de Vice-Presidência da CEF; e

6) VICE-PRESIDÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DA CEF - há grande possibili-
dade de que lá existam informações e cópias de processos de obtenção de crédi-
tos das empresas envolvidas na obtenção de créditos junto a CEF, quais sejam,
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BR VIAS,OESTE SUL, COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A, MARFRIG, J&F IN-
VESTIMENTOS,  GRUPO  BERTIN  (CONTERN),  JBS,  BIG  GRANGO,  DIGI-
BRÁS, INEPAR e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA.

Assim, considero haver o periculum in mora, pela necessidade urgente de se bus-
car provas que poderão ser eliminadas, e o fumus boni iuris, por serem fortes os
indícios de que todas as pessoas relacionadas na representação da autoridade
policial tiveram participação nos atos que ensejaram as referidas irregularida-
des/ilícitos. Medida essencial para que sejam devidamente investigados os fatos,
com atos além de tomada de depoimentos, mas com meios mais invasivos na
busca da prova a fim de que se possa obter outros elementos imprescindíveis
para se conhecer melhor das apontadas irregularidades/ilícitos configuradoras,
a priori, de diversas infrações penais, como crimes de corrupção, associação ou
organização criminosa, lavagem de dinheiro, dentre outras, no âmbito da Caixa
Econômica Federal, empresa pública federal de grande importância para o de-
senvolvimento econômico do país. 

Ante o exposto. DEFIRO o pedido de busca e apreensão formulado pela autori-
dade policial  (fls.  03/90),  referente aos  endereços  indicados na tabela de fls.
88/89 (com exceção do endereço apontado como RESIDÊNCIA FUNCIONAL
do Deputado LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA, em razão de sua prerrogativa
de foro considerando inclusive que GEDEL VIEIRA LIMA não ocupa mais cargo
público federal em Brasília), com as complementações apresentadas pelo MPF
em seu carecer de 330/336, em todos os seus termos, inclusive no que concerne
ao acesso às mensagens especificado às fls. 335: ao acesso aos dados existentes
nas mídias apreendidas e backup de material apreendido e quebra de sigilo ban-
cário e fiscal existentes no material apreendido nos termos requeridos às fls.
336.

(...)

Ciência à Polícia Federal e ao MPF.

À  Secretaria  para  as  providências  cabíveis  ao  cumprimento  da  presente
decisão.”

Como se observa, claramente a autoridade judicial lançou mão de fundamentação completa, satis-

fativa e própria, sem se limitar a transcrever as razões dos investigadores. O caso concreto baseou-se em

depoimentos, dados de afastamento de sigilo e demais elementos informativos do próprio in-

quérito policial, que naquele momento era conduzido por delegado de Polícia Federal. Assim,

por se tratar de uma investigação conduzida pela PF, é óbvio que o magistrado, pontualmente,

empregaria os fundamentos da representação policial pelas buscas. É o caso típico de motiva-

ção pontual per relationem. A esse respeito, a jurisprudência dessa Suprema Corte já assen-

tou que a utilização de motivação per relacionem nas decisões judiciais não configura, por

si só, ausência de fundamentação (HC 130860 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
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II.5.3 Preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada nos autos do Processo n°

33234-94.2017.4.01.3400 por ordem do juízo da 10a Vara Federal do DF  (“Operação

Tesouro Perdido” – 51 milhões de reais apreendidos)  sob alegação de notícia anônima.

Busca realizada em 05/09/2017.

Mais uma vez a resposta escrita volta suas forças  ao tema nulidade.  Esta opção

certamente decorre da robustez da miríade de provas dos crimes antecedentes e dos atos de

lavagem. Assim, como não podem infirmar o mérito, inventam-se ataques à forma da investi-

gação, sob a roupagem de nulidade. 

Dizem os denunciados que a busca reveladora dos cinquenta e um milhões ocul-

tados para lavagem foi nula, pois “foi decretada tendo como base, unicamente, suposta 'den-

úncia' anônima apresentada, através de contato telefônico (não certificado nos autos, sem

sua origem, nem o agente de polícia que o teria recebido), ao Núcleo de Inteligência Policial

da Superintendência Regional de Polícia Federal na Bahia” (fl. 3020).

Afirmam ainda que, “Com base em tal informação, sem que fosse realizada pré-

via diligência policial, devidamente documentada e circunstanciada nos autos, foi requerida

busca e apreensão no aludido imóvel e, ao arrepio das disposições constitucionais pertinen-

tes à espécie, a medida foi concedida.  Em suma,  o que se argumenta é justamente  que as

pretensas diligências constantes da Informação Policial n° 15/2017 não são aptas, idôneas

para suprir o anonimato da notícia, eis que se utilizou do anonimato para verificar o anoni-

mato anterior. Vale dizer, permaneceu-se no vazio do anonimato (fl. 3026).

Pois bem. Nada do que está dito acima corresponde à realidade e os documentos

dos autos provam a legalidade da busca. 

Os acusados, em suma, querem fazer parecer que a busca fundou-se somente em

denúncia anônima. 

No bojo destes autos (apenso IV da PET 6361), constam a representação da auto-

ridade e o requerimento do Ministério Público Federal que resultaram no deferimento dessa

busca. A leitura dessas peças e, sobretudo, das provas que as instruem, comprova que foram

vários os elementos  (depoimentos, colaboração premiada, levantamentos in loco) embasado-

res do mandado judicial naquele apartamento de Salvador. 
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Os investigadores já supunham que muito dinheiro  vivo  poderia ser encontrado

em algum momento da investigação. Isso porque LÚCIO FUNARO confirmou, e Polícia Fe-

deral rastreou12 , que pelo menos dezessete milhões de reais dos vinte milhões foram repassa-

dos de Funaro a Geddel13.

Nesse contexto, sobreveio uma notícia anônima de que haveria, naquele aparta-

mento onde achados os cinquenta e um milhões, elementos importantes para a investigação.

Esse contexto foi retratado na representação policial (item 14 da representação – ap. IV da

PET n° 6361): Feitas essas considerações esta Autoridade Policial destaca que recebeu uma

informação relevante do Núcleo de Inteligência da SR/PF/BA, na qual consta que a unidade

teria realizado levantamento acerca de endereço supostamente utilizado por GEDDEL QUA-

DROS VIEIRA LIMA para depósito de material pertencente a ele.De acordo com a INFOR-

MAÇÃO N° 15/2017 (DOC. 01), o Núcleo de Inteligência teria recebido uma notícia por

meio telefônico, no dia 14/07/2017, dando conta de que um apartamento do 2° andar do edi-

fício Residencial José da Silva Azi, à Rua Barão de Loreto, n° 360, Graça, Salvador/BA, es-

taria sendo utilizado por GEDDEL VIEIRA LIMA, para guarda de caixas com documentos e

que, teria havido movimentação estranha no local, supostamente para esconder provas que

estariam em endereços formais do nominado.

Portanto,  a precária  informação anônima foi devidamente autuada, registrada e

passou a constituir um documento público. 

A partir de então, a diligente autoridade policial, seguindo incondicionalmente a

jurisprudência dessa E. Segunda Turma (HC 107362/PR, Rel. Min. Teori Zavascki)  — “a in-

formação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação

dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com vistas a apurar a veracidade dos dados

12 Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 101/2017 concluiu que  pelo menos R$ 17.000.000,00 foram
repassados de Funaro a Geddel.

13 Trecho da representação policial  pela busca no apartamento dos cinquenta e um milhões de reais  (Op.
Tesouro  Perdido):  “Ademais,  os  diálogos  das  mensagens  encontradas  no  celular  de  EDUARDO
CUNHA,  casadas  às  declarações  prestadas  por  LUCIO  BOLONHA  FUNARO  e  JOESLEY
BATISTA,  não  deixam  dúvidas  de  que  GEDDEL  VIEIRA  LIMA  e  EDUARDO  CUNHA
buscavam  contrapartidas  indevidas  junto  às  diversas  empresas  mencionadas,  visando  à  liberação
de  créditos  que  estavam  sob  a  gestão  das  Vice-Presidências  de  GEDDEL  e  FÁBIO  CLETO,  sendo
que  o  valores  indevidos  eram  recebidos  por  meio  das  empresas  de  LUCIO  BOLONHA  FUNARO,
o  que  foi  por  ele  confirmado,  inclusive  com  repasses  de  valores  em  espécie  a  GEDDEL  VIEIRA
LIMA,  que  resultaram,  segundo  ele,  na  soma  de  aproximadamente  R$  20.000.000,00  (vinte
milhões de reais)”.
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nela contidos” — passou a realizar levantamentos, pesquisas e entrevistas veladas para con-

firmar a notícia anônima, ou seja, investigar se o apartamento vinha sendo usado mesmo por

Geddel.  

Eis a comprovação dessas diligências: 

“Após diligências de campo, as informações colhidas convergiram para a den-
úncia recepcionada pela Polícia Federal, vez que, a partir de entrevistas veladas
com moradores do prédio foi possível informar que o apartamento 202 se encon-
trava alugado por um senhor que precisava do espaço apenas para a guarda de
pertences do pai, entretanto, com a venda dessa unidade, todo o conteúdo teria
sido transferido para o apartamento 201. É de se destacar o falecimento do Pai
de GEDDEL, o senhor AFRíSIO VIEIRA LIMA, que teria ocorrido em janeiro de
2016'.

Ainda em entrevistas,  com emprego de  estória  cobertura,  foi  indicado  que  o
apartamento 201 está alugado, mas ainda pertence ao dono de fato da Constru-
tora SILVEIRA, segundo confirmação no cartório de Registro de imóveis (IN-
FORMAÇÃO N° 18/2017 — NIP/SR/PF/BA — DOC 02).  De acordo com as
informações obtidas, SILVIO SILVEIRA também é o síndico do edifício e a pes-
soa que de fato utilizaria a unidade seria GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA,
supostamente para armazenar os pertences que seriam seu falecido pai.”

Comprovado isso, impõe-se reconhecer que a notícia anônima que indicou o uso

do apartamento por GEDDEL foi devida e previamente checada pela Polícia Federal com di-

ligências locais e entrevistas, tudo formalizado na Informação n° 15/2017 (fl. 7 do apenso 4

da PET n° 6361/DF) e no bojo de um inquérito já devidamente instaurado. O nome do propri-

etário foi pesquisado e confluiu com a notícia repassada anonimamente. Em situações assim,

a legitimidade da atuação dos órgãos de investigação já foi proclamada pelo Supremo Tribu-

nal Federal (RHC 117988/RS): 

Nada impede que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-
denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente,
em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de
eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir
a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em
caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, as-
sim,  completa desvinculação desse procedimento  estatal  em relação às  peças
apócrifas. – Diligências prévias, promovidas por agentes policiais, reveladoras
da preocupação da Polícia Judiciária em observar, com cautela e discrição, no-
tadamente em matéria de produção probatória, as diretrizes jurisprudenciais es-
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tabelecidas, em tema de delação anônima, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça. 

Nessa mesma linha, o eminente relator já enfrentou essa questão, ocasião em que

relembrou que  a denúncia anônima não tem o condão de invalidar  o inquérito  policial,

quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a delatio

criminis (HC 133148, Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 

II.5.4 Preliminar de nulidade das buscas realizadas em 08/09/2017

Neste ponto, a irresignação da defesa é contra a terceira série de buscas autoriza-

das pela Justiça Federal do DF no ano de 2017, a de 08/09/2017. Alegou a defesa à fl. 3180:

Dito isso, é preciso analisar se esses elementos indiciários – menção de empréstimo do apar-

tamento a Lúcio e apreensão da fatura bancária de empregada doméstica que trabalha com

ele – constituem ou não causa suficiente para o deslocamento da competência.

Mais uma vez a pretensão por nulidade não merece acolhimento. 

A partir da análise do material arrecadado na busca de 05/09/2017, a qual resultou

na apreensão dos 51 milhões de reais  (“Operação Tesouro Perdido”),    policiais  federais

identificaram uma fatura bancária em nome de MARINALVA TEIXEIRA DE JESUS  (item

04 do auto de apreensão – fl. 28 do apenso 1), empregada doméstica de LÚCIO QUADROS

VIEIRA LIMA, conforme revela o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (fl. 29

do apenso 1 da PET 6361). Além disso, após as diligências de buscas, sobreveio a notícia de

que o empréstimo do apartamento foi feito ao irmão de GEDDEL, o deputado federal LÚCIO

VIEIRA LIMA (fl. 31 do ap. 1 da PET 6361). 

Em 07/09/2017, o MM. Juízo Federal da 10a Vara do Distrito Federal decretou a

prisão de GEDDEL VIEIRA LIMA e de GUSTAVO PEDREIRA DO COUTO FERRAZ14,

bem como autorizou novas buscas e apreensões na residência de GEDDEL15, na de sua mãe16

e, ainda, na casa de GUSTAVO PEDREIRA COUTO FERRAS17.

14   Fl. 89 verso do ap. 1.
15 Rua Plínio Moscoso, n. 64, apartamento n. 901,  Chame-Chame, Salvador/BA (fl. 19 do ap. 1).
16 Rua Plínio Moscoso, n. 64, apartamento n. 1201,  Chame-Chame, Salvador/BA (fl. 19 do ap. 1).
17 Alameda Boa Viagem, Quadra 17,  Lote 4, n. 48, Vilas do Atlântico, Salvador/BA (fl. 19 do ap. 1). 
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Pois bem. Definido esse arcabouço fático e probatório, duas conclusões impõem-

se — ambas nas estritas linhas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A primeira é a

de que o roteiro descrito nos autos revela, de forma segura, que, na verdade, houve o encon-

tro fortuito de elementos meramente indiciários da prática, em tese, de ilícitos penais por

parte de autoridade com foro por prerrogativa de função (Inq 4183 AgR/DF, Rel. Min. Ri-

cardo Lewandowski, de 23/01/2017). 

Com efeito, o nome LÚCIO VIEIRA LIMA não apareceu em momento algum en-

tre 2011 e 2013, época dos fatos sob investigação. Da mesma forma, não emergiu em nenhum

afastamento de sigilo relacionado aos investigados, como se extrai das fls. 05 a 204 do vo-

lume 1. E nem nos novos elementos informativos que levaram ao deferimento da busca no

dia 05/07/2017, como provam as fls. 03 a 08 do apenso 4. 

Na realidade, a suposta atuação ilícita de LÚCIO VIEIRA LIMA apareceu após

os desdobramentos da busca realizada em 05/07/2017 e das buscas de 08/09/2017, contexto

típico de encontro fortuito de provas. 

Dito isso, é preciso analisar se esses elementos indiciários — menção de emprés-

timo do apartamento a LÚCIO e apreensão da fatura bancária de empregada doméstica que

trabalha com ele — constituem ou não causa suficiente para o deslocamento da competência. 

E nesse ponto impõe-se a segunda conclusão: a de que para que haja a atração

da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da

participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais18. 

Com efeito, os elementos colhidos até a realização das buscas de 08/09/2017 — a

terceira série de buscas de 2017 —  constituem aquilo que o Supremo Tribunal Federal  qua-

lifica de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, insuficientes para o deslo-

camento da competência para o juízo hierarquicamente superior19

De fato, há muito a jurisprudência da Suprema Corte baliza as condições para o

deslocamento da competência ao juízo hierarquicamente superior. Não basta a simples men-

ção ao nome de parlamentar federal em depoimentos prestados por testemunha (SILVIO AN-

TÔNIO  CABRAL DA SILVEIRA,  proprietário  do  apartamento).  No  caso  dos  autos,  o

18 RHC 135683/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, de 25/10/2016.
19 RHC 135683/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, de 25/10/2016.
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testemunho de SILVIO sequer abrangeu a ligação de LÚCIO ao dinheiro apreendido, conclu-

são que se estende à apreensão de fatura de banco da empregada dele. 

Deste modo, à míngua até o momento de outros elementos que vinculem o depu-

tado federal ao dinheiro apreendido, a competência era realmente do MM. Juízo da 10a Vara

Federal do Distrito Federal. 

Ocorre, porém, que este cenário veio a mudar em 15/09/2017, quando, além das

impressões digitais de Geddel e de Gustavo (identificadas pelo Laudo de Perícia Papiloscó-

pica n° 147/2017, de 05/09/2017 - apenso 1 da PET n° 6361), identificou-se também a im-

pressão digital de  Job Ribeiro Brandão, assessor parlamentar do deputado  Lúcio Vieira

Lima. Tal descoberta foi feita pelo Laudo n° 156/2017, complementar ao de n° 147/2017, da-

tado de 15 de setembro de 2017. Assim foi encerrado o laudo que identificou  Job: “Nada

mais havendo a esclarecer, os Papiloscopistas encerram o presente laudo em 15 de setembro

de 2017, que relatado, lido e achado conforme, assinam abaixo” (fl. 05 do apenso II da PET

n° 6361). 

Portanto, só após as buscas de 08/09/2017 (a terceira série de buscas de 2017) é

que emergiram, em relação ao deputado Lúcio Vieira Lima, indícios reais de sua parti-

cipação nos crimes. 

Logo, a alegação de nulidade dessa terceira série de buscas (de 08/09/2017) não

se sustenta. 

II.5.5  Aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada por nulidade da busca

aparada com amparo em elementos informação colhidos de maneira inválida 

Este ponto da resposta escrita à acusação seria mero desdobramento das prelimi-

nares de nulidade anteriores. Seria, se houve alguma nulidade. Como não houve qualquer nu-

lidade, não há falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada  (“fruit of the

poisonous tree”). 

II.5.6 Preliminar de  nulidade  do  Laudo  n°  147/2017/GID/SR/PF/BA por quebra  de

cadeia de custódia de prova e inobservância dos procedimentos  técnicos  de coleta e

manuseio  de  vestígios  papiloscópicos.  Nulidade  por  negativa  de  acesso  ao  material
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utilizado nas perícias papiloscópicas 

A resposta escrita mantém a estratégia de adiar o debate de mérito para criar um

ambiente de nulidade que não existe. 

A argumentação agora volta-se ao laudo papiloscópico que identificou as im-

pressões digitais de JOB RIBEIRO BRANDÃO, então assessor parlamentar de LÚCIO VI-

EIRA LIMA, e de GUSTAVO PEDREIRA DO COUTO FERRAZ, emissário, como disse sua

defesa, de GEDDEL. 

De início, registre-se que esta discussão é complemente inútil. Isso porque JOB e

GUSTAVO já confessaram que manusearam as notas apreendidas e detalharam todas as cir-

cunstâncias. Deste modo, se houvesse nulidade do laudo, como afirma a defesa, a confissão

de ambos supera eventual nulidade [que não existe] do laudo (nexo causal atenuado), dentro

do que apregoam teorias modernas de limitação à teoria dos frutos da árvore envenenada,

como a teoria do nexo causal atenuado.  

De volta ao laudo, ele foi confeccionado com respeito a todos os ritos administra-

tivos e técnicos da praxe interna da Polícia Federal. A alegação de violação à “cadeia de cus-

tódia” é mera retórica para valorizar uma argumentação sem base nos fatos. 

Sobre o desatendido requerimento de acesso ao material papiloscópico de GED-

DEL, registre-se que o peticionante não fez prova de que o requereu sem sucesso perante o

setor papiloscópico que o guarnece. A princípio, deveria ele, de posse da autorização judicial,

apresentá-la à autoridade administrativa destinatária, documentar esta providência e, se desa-

tendida a ordem de disponibilização no prazo razoável, aí sim provocar o MM. Juízo, o que

pode perfeitamente ser feito no curso do processo, sem que isso configure, e a retórica apre-

sentada em nada laborou no contrário,  óbice à apresentação da resposta escrita. 

Ocorre que, se a pretensão do peticionante é constituir um assistente técnico, a

disponibilização do material papiloscópico não pode ser feita ao advogado, mas sim ao perito

que pretende indicar. E mais: a atuação desse profissional, nos termos do § 4° do art. 159 do

Código de Processo Penal, só ocorrerá a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão

dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta de-

cisão. 
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Pelo que se verifica dos autos, não houve até o presente um pedido de admissão

de assistente técnico devidamente qualificado. Desse modo, se não houve autorização judicial

de atuação de assistente técnico predeterminado — e porque um material pericial tão sensível

não pode e não vai ser entregue ao advogado sem os protocolos de custódia de prova —, a

opção de não apresentar defesa prévia por esta razão é completamente descabida. 

II.5.7  Alegação de ausência de justa causa e de improcedência da acusação em relação

ao crime de lavagem de dinheiro

Lúcio Vieira Lima, Geddel Vieira Lima e Marluce Vieira Lima sustentam falta de

justa causa. Afirmam que não há indícios mínimos da ocorrência das imaginadas infrações

penais antecedentes e que não ocorreram atos de lavagem de dinheiro. Teria o ocorrido mero

exaurimento dos crimes contra a Administração Pública. 

A argumentação defensiva, neste ponto, nega o que é ululante nas provas dos au-

tos. 

A foto abaixo é apenas uma face visível e recente dos vários crimes de corrupção

e de lavagem de dinheiro praticados pelos imputados. 
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A ocultação deste dinheiro tinha a finalidade específica de dar aparência lícita aos

recursos oriundos dos crimes antecedentes. 

Mais  do  que  meramente  ser  escondido  por  GEDDEL QUADROS  VIEIRA

LIMA,  LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA

em Salvador (BA), o dinheiro sujo era ocultado por eles para, dentre outros fins, ser por eles

aplicado em investimentos no mercado de incorporação imobiliária de alto  luxo na capital

baiana,  por  meio  do  Grupo  COSBAT  -  Construção  e  Engenharia.  Pelo  menos  R$

12.778.895,49 (doze milhões, setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco re-

ais e quarenta e nove centavos) havia sido usados por eles para adquirir cotas de participação

de empreendimentos da COSBAT, em Salvador (BA), mediante o uso de interpostas pessoas

jurídicas ligadas a GEDDEL (GVI e M&A) e a LÚCIO (VESPESIANO), como será deta-

lhado adiante. 

GVL, M&M e VESPASIANO foram empresas  usadas para a lavagem de di-

nheiro. De acordo com o Relatório de Pesquisa n° 1970/2017 SPEA-PGR, GVL foi constitu-

ída em 15/03/2011, ano da parceria com COSBAT. Em 2015, o nome foi alterado para M&A

Empreendimentos  e  participações  Ltda.  Ambas  são  de  responsabilidade  de  MARLUCE

QUADROS VIEIRA LIMA; o outro sócio é  GEDDEL VIEIRA LIMA.  Também criada

em 2011, a VESPASIANO Empreendimentos e Participações Ltda. é cadastrada como em-

presa de pequeno porte (EPP). Seus sócios são MARLUCE VIEIRA LIMA e LÚCIO VI-

EIRA LIMA.  Nenhuma  delas empresas possui automóveis,  imóveis nem empregados.  O

suposto endereço de todas as três é o mesmo: Av. Centenário, 2883, sala 705, Chame-Chame,

Salvador (BA). 

Enfim, são empresas aparentemente sem respaldo para gerar riqueza da ordem

de quase treze milhões de reais — valor dos investimentos na COSBAT. Foram,  portanto,

usadas como parte do ciclo de lavagem de dinheiro.

Como narrado na denúncia, foram pelo menos  três os  grupos de  esquemas

criminosos — dois deles desdobramentos da  Operação Lava Jato  já narrados  na denúncia

por constituição de organização criminosa — que dão o necessário suporte empírico-probató-

rio20 de crimes antecedentes  ao que é o objeto desta denúncia: a lavagem  de dinheiro por

20  Art. 2°, §1° da Lei n° 9.613/98: § 1o  A denúncia será instruída com indícios suficientes
da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei,
ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração
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ocultação de cinquenta e um milhões de reais e os crimes de lavagem de dinheiro medi-

ante atos dissimulados de investimento no mercado imobiliário. 

 O primeiro deles  relaciona-se com a   Operação Cui Bono21 (desdobramento

da Lava Jato) e o repasse de aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em

espécie,  a  GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA pelo  doleiro  LÚCIO BOLONHA FU-

NARO — que se apresenta como  operador de propina para integrantes do Partido do Movi-

mento Democrático Brasileiro – PMDB.

O  segundo grupo,  também desdobramento da  Lava Jato, inclui repasses de

R$ 3.910.000,00 (três milhões, novecentos e dez mil reais) aos irmãos GEDDEL e LÚCIO

VIEIRA LIMA  pelo  GRUPO ODEBRECHT.  Ao menos  R$  2.110.000,00 (dois  milhões,

cento e dez mil reais)  foram pagos em sete oportunidades, em 2010, e mais R$ 100.000,00

(cem mil reais) em  outra,   em 27/08/2013, em favor de  GEDDEL QUADROS VIEIRA

LIMA.  Outros  R$ 200.000,00 foram pagos  a LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA,  em

2010, e, em 2013, mais R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).  

O terceiro envolveu o peculato (na forma de apropriação) de até 80% (oitenta

por cento) das remunerações de ao menos dois Secretários Parlamentares de LÚCIO QUA-

DROS VEIRA LIMA, que é Deputado Federal, ao longo de vários anos. 

Enfim, como se observa, nestas diversas investigações (Lava Jato, Sépsis, Cui

Bono,  Catilinárias)  as provas  interrelacionam-se,  justapõem-se,  explicam-se.  Convergem

para elucidar um todo criminoso de corrupção sistêmica e de lavagem de dinheiro, em que a

apreensão dos cinquenta e um milhões de reais — a maior da história criminal deste país —

é o momento mais visível e eloquente. 

Apresentados satisfativamente os  indícios  dos crimes antecedentes,  em res-

peito ao art. 2°, §1° da Lei n° 9.613/98, a denúncia, com base em documentos, planilhas, con-

penal antecedente.              

21  Perante  a  10a Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal,  investigam-se
esquemas ilícitos para obtenção de recursos junto à Caixa Econômica Federal, de 2011 a
2013, com a participação de GEDDEL VIEIRA LIMA, à época Vice-Presidente de Pessoa
Jurídica da CEF, do então Vice-Presidente de Fundos de Governos e Loterias, FÁBIO
CLETO,  do  operador  LÚCIO  BOLONHA FUNARO  e,  ainda,  de  EDUARDO  CUNHA,  na
condição de Presidente da Câmara dos Deputados.
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fissões, colaborações, apresentou a justa causa devida para os atos de lavagem de dinheiro,

apresentando-a da seguinte forma: 

(i) início de uma “grande lavagem de dinheiro”, praticada por GEDDEL, LÚ-

CIO, MARLUCE e JOB, mediante atos de recebimento,  movimentação e  depósito  de di-

nheiro, com a finalidade de  ocultar dinheiro  sujo,  ou seja, dinheiro obtido de modo ilícito.

Estes crimes permanentes que  estes denunciados praticaram   entre 2010 e 05/09/2017,  em

Salvador (BA), escondendo o dinheiro  no 'closet' da residência de MARLUCE (até início de

2016) e, depois, no apartamento do Bairro Graça (do início de 2016 a 05/09/2017);

(ii)  sete crimes de lavagem de dinheiro subsequentes, por meio de aportes do di-

nheiro que fora ocultado na residência de MARLUCE em empreendimentos imobiliários de

alto luxo, em Salvador/BA;

(iii) consolidação  da  “grande  lavagem”,  objeto  da  apreensão  milionária  de

05/09/2017.

Dito tudo isso, outra conclusão não há senão a de existência de sólida justa causa

para o processamento desta ação penal. 

II.5.7 Alegação  de  improcedência  da  acusação  em  relação  ao  crime  de  associação

criminosa

Alegam os três a inocorrência de associação estável e permanente de mais de três

pessoas para o fim específico de cometer crimes. 

Como em toda as três respostas escritas, sem qualquer razão os denunciados. 

GEDDEL VIEIRA LIMA, LÚCIO VIEIRA LIMA e MARLUCE VIEIRA LIMA

associaram-se em Salvador (BA), de modo estável e permanente, de 2010 a 05/09/2017, com

o objetivo de praticar crimes de lavagem de dinheiro. 

Em relação a  MARLUCE VIEIRA LIMA,  a investigação provou que ela fazia

muito mais que meramente emprestar sua residência para ocultar ilicitamente o dinheiro. Re-

colhia dinheiro, dava ordens, decidia os investimentos na COSBAT, assinava contratos pela

M&A, empresa designada pelas letras iniciais de seu nome e de seu falecido marido.
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JOB RIBEIRO BRANDÃO aderiu a essa associação do seu início, em 2010, até a

retirada do dinheiro do apartamento de MARLUCE, em janeiro de 2016, quando o numerário

foi movimentado para outro lugar que não era de seu conhecimento. Nesses seis anos, JOB

recebeu dinheiro da ODEBRECHT, movimentou para o 'closet', contou, fez pagamentos, in-

clusive a  LUIZ FERNANDO. Era  um coadjuvante (partícipe)  sem poder de decisão,  um

cumpridor de ordens,  mas que praticava as condutas criminosas e auxiliava os demais no

atingimento dos objetivos. Seu relevante papel colaborativo nas investigações e os benefícios

premiais que merece serão abordados em cota a esta denúncia. 

Por sua vez, LUIZ FERNANDO aderiu à associação criminosa em 2011 e nela

se manteve até os últimos pagamentos em 2016. Entabulou com os VIEIRA LIMA sete con-

tratos que visaram a lavagem do dinheiro, como acima descrito e por mais de dez vezes foi ao

apartamento de MARLUCE pegar dinheiro que foi lavado por meio deste estratagema Fo-

ram várias relações de trato sucessivo, cujos efeitos financeiros, protraídos por vários anos,

enriqueceram a si e a suas empresas e aos VIEIRA LIMA. 

A propósito de LUIZ FERNANDO, sua resposta escrita, em relação ao crime de

associação criminosa, argumentou a falta de elemento indiciário que autorize a afirmação de

que o defendido e suas empresas sequer tenham enriquecido no período referido na denúncia

(fl. 2910) e de concerto  – permanente e estável – voltado para a prática indeterminada de

diversos crimes (fl. 2913 verso). 

Ora, a prova de enriquecimento de suas empresas não é pressuposto para a consu-

mação do crime de associação criminosa. O é o concerto existente e provado entre ele e a fa-

mília Vieira Lima para aportes sistemáticos para investimentos nos empreendimentos. Essa

associação, para ser permanente, não dependia de contatos diários nem frequentes. Basta para

essa conclusão lembrar  que eram construções  de empreendimentos  de luxo. São projetos

complexos, caros, que não se iniciam e não se proliferam em muitos por ano. Pelo contrário. 

Disso resulta a verificação de um vínculo estável, permanente, organizado. Um

conluio para aportes sistemáticos e programados ao longo dos anos. 

III
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Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República requer a rejeição das prelimina-

res suscitadas  pelos denunciados e  o integral recebimento da  denúncia, com a citação dos

acusados e o início da instrução processual penal, até final condenação.

Brasília, 09 de abril de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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