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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

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

vem apresentar 

contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por Lúcio Quadros Veira Lima, às fls. 36/49 verso, nos autos do processo em epí-

grafe. 

Foi instaurado inquérito para apurar suposto crime de ameaça (art. 147' do Código 

Penal) em tese praticado pelo agravante contra o então Ministro de Estado da Cultura, 

1 Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal 
injusto e grave: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Marcelo Calero Faria Garcia, doravante tratado nesta peça como representante, na forma do 

art. 242  do Código de Processo Penal. 

O pedido de instauração deste inquérito teve por base contexto que culminou, em 

25/11/2016, na exoneração do representante do cargo de Ministro da Cultura. O agravante 

teria pressionado o representante para liberar, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico (IPHAN), órgão subordinado àquela pasta, a obra no Empreendimento La Vue, um 

dos descritos na denúncia do Inquérito n° 4.633 como objeto da lavagem de dinheiro e sobre 

os quais o Ministro Relator, naqueles autos, determinou medida de indisponibilidade prevista 

na Lei n° 9.613/98. 

Em 07/12/2017, o representante encaminhou à Procuradoria-Geral da República 

carta em que narra ameaça de morte (esse moleque vai se arrepender de ter nascido) que teria 

sofrido da parte do agravante, em novembro de 2016. 

Segundo o noticiante, a suposta ameaça foi relatada por ele à Polícia Federal em 

novembro de 2016, e a procurador da República no Distrito Federal, em 2017. 

Diante disso, foi requerida pela PGR a instauração do presente inquérito (fl. 10) e, 

em 20/12/2017,0 Exmo. Ministro Edson Fachin atendeu a esse pedido (fl. 23). 

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (fls. 36/49 verso). 

II 

O agravo regimental apresenta como fundamento flagrante causa de extinção da 

punibilidade do agente. Isso porque o processamento do crime de ameaça é sujeito à condição 

de procedibilidade da representação do ofendido (art. 24 do CPP c/c parágrafo único do art. 

147 do CP). Assim, sustentam as razões recursais que, como o representante soube do suposto 

ato do agravante em novembro de 2016 e a provocação à PGR foi em 22/11/2017, a 

punibilidade do fato foi extinta pela decadência, na forma do art. 107-IV do CP, eis que 

2 Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 
3 	Art. 107- Extingue-se a punibilidade: (Redacão dada nela Lei n° 7.209, de 11.7.1984) (..) 

IV - pela prescrição, decadência ou perempçêto; 
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transcorrido o prazo de seis meses contado a partir da data de quando o ofendido soube quem 

é o autor do crime (art. 384  do CPP). 

Sem razão o agravante. 

Sua irresignação parte de uma premissa equivocada: a de que o ato jurídico da 

representação só ocorreu em 22/11/2017, quando o representante provocou a PGR. 

Não é verdade. Com  efeito, a ameaça ora investigada teria ocorrido em novembro 

de 2016. E já em novembro de 2016 foi comunicada por telefone à Polícia Federal pelo 

ofendido, portanto, dentro do prazo decadencial de seis meses. 

A representação tem a natureza jurídica de condição de procedibilidade para a ação 

penal e significa apenas a manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal 

no sentido de autorizar o desencadeamento da persecução penal. 

Dito isso, indaga-se se haveria óbice à consideração de existência desse ato pela sua 

veiculação por telefone? Nenhum. É que, quanto à sua forma, a jurisprudência do E. Supremo 

Tribunal Federal é pacífica: 

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o 
oferecimento da representação, condição de procedibilidade da ação penal 
pública condicionada, não exige requisito formal, podendo ser suprida pela 
manifestação expressa da vítima ou de seu representante, no sentido do 
prosseguimento da ação penal contra o Paciente (HC 102712/RS, Rel. MM. 
Cármen Lúcia). 

O oferecimento da representação, condição de procedibilidade da ação penal 
pública condicionada, não exige requisito formal, podendo ser suprida pela 
manifestação expressa da vítima ou de seu representante, no sentido do 
prosseguimento da ação penal contra o autor (HC 88387/MT, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski). 

Percebe-se que o representante, na época do fato — e, portanto, dentro do prazo 

decadencial — procurou uma autoridade policial lotada justamente no órgão da Polícia 

Federal responsável pela condução de inquéritos relacionados a parlamentares federais: o 

Grupo de Inquéritos do STF — GINQ/DPF. Ao fazê-lo, consumou manifestação de que queria 

uma persecução criminal, independente das providências adotadas ou não pela autoridade que 

recebeu a representação. 

4 Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa 
ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem 
é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 
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De outro lado, perquirir se houve realmente esta ligação para a autoridade policial 

(plano da existência do ato jurídico) é uma questão a ser dirimida justamente por esta 

investigação. Se ela for trancada, como pretende infundadamente o agravante, não terá 

exercido minimamente sua finalidade, que é apurar fatos e indicar provas. 

Por fim, alegações do agravante de que o representante busca holofotes (fl. 40), 

poucos minutos de fama (fl. 40) e sensacionalismo (fl. 41) são irrelevantes e estranhas à 

finalidade deste inquérito. 

Feitas estas considerações, não existindo motivos suficientes à reforma de decisão 

agravada e ao acolhimento de quaisquer dos argumentos do agravante, o desprovimento do 

agravo regimental é a medida que se impõe. 

III 

Ante o exposto, a Procuradora-Geral da República requer o desprovimento do 

agravo regimental. 

Brasília, 13 de março de 2018. 

Raq e 'lett"   l Elias Ferreiratn; 
Procuradora-Geral da República 
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