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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

O Vice Procurador-Geral da República, no exercício do cargo de Procura-

dor-Geral da República, vem apresentar 

contrarrazóes ao agravo regimental 

interposto por GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, às fls. 06/48, nos autos da 

PET n° 7346 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA é investigado perante a 10' Vara Federal 

da Seção Judiciária do Distrito Federal por um suposto esquema de corrupção para obtenção 

de recursos junto à Caixa Econômica Federal. Além dele, estariam também envolvidos o 
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então Vice-Presidente de Fundos de Governos e Loterias, FÁBIO CLETO, o operador LÚCIO 

BOLONHA FUNARO e, ainda, na condição de Presidente da Câmara dos Deputados, 

EDUARDO CUNHA. É a denominada Operação Cui Bono. 

O agravante foi inicialmente preso por ordem da 10' Vara Federal do Distrito 

Federal, em 03/07/2017, por supostamente obstruir as investigações. Isso porque, de 

01/07/2016 até 03/07/2017, monitorou e constrangeu Raquel Pitta, esposa de LÚCIO 

BOLONHA FUNARO, doleiro e colaborador da Justiça, com a intenção de influenciar o 

marido a não colaborar com as investigações das operações CUI BONO e SÉPS/S1, as quais 

investigam a atuação de organização criminosa no âmbito da Caixa Econômica Federal e da 

gestão do FGTS. 

Em 12 de julho de 2017, a prisão preventiva de GEDDEL foi convertida em 

prisão domiciliar pelo Tribunal Regional Federal da P Região (Processo n° 0034045-

69.2017.4.01.0000). No julgamento do mérito desse habeas corpus, em 04/08/2017, o relator, 

o Exmo. Desembargador Federal Ney Bello, condicionou o beneficio da prisão domiciliar ao 

estabelecimento de comportamentos regulares por GEDDEL VIEIRA LIMA2: 

Ressalto que o paciente possui o ônus de cumprir a presente decisão na sua 
integralidade, sob pena de ser recolhido ao sistema penitenciário em caso de 
violação da ordem de prisão domiciliar e sem prejuízo de eventual decretação 
da prisão preventiva, com base em fatos novos ou condutas posteriores ilícitas 
que a justifiquem, nas hipóteses e nos termos previstos na legislação 
processual penal. 

(—) 

Ressalto que deve o paciente observar as restrições acima, sob pena de sua 
imediata revogação e que, caso sobrevenham os requisitos autorizadores da 
medida cautelar, nova prisão poderá ser decretada, nos termos do art 312 do 
Código de Processo Penal (...). 

Além de prisão preventiva, este contexto impôs o ajuizamento de ação penal 

contra GEDDEL pelo crime do art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013, c/c art. 71 do Código 

1 	A Operação SÉPSIS teve sua fase ostensiva deflagrada em 1° de julho de 2016 em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pernambuco e no Distrito Federal. Trata-se de um desdobramento da Operação LAVA JATO. Envolve LÚCIO 
FUNARO, EDUARDO CUNHA e ex-executivos da Caixa Econômica Federal, como FÁBIO CLETO. Já houve 
os interrogatórios da instrução judicial e o processo na 10° Vara Federal do Distrito Federal caminha para um 
termo. 

2 	http://arquivo.trfl  jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?  
p1=003404569201740100004A=&pN-340456920174010000 
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Penal, e o tornou réu, pois a denúncia foi devidamente recebida em 22/08/2017 pelo Juizo da 

10' Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal'. O pedido de absolvição sumária foi 

negado por aquele Juizo em 13/10/2017°  e o feito prossegue. 

A despeito disso, no dia 05/09/2017, quando já no gozo da prisão domiciliar 

havia quase dois meses, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, ao que apontam as 

investigações, prosseguiu na prática criminosa de manter oculto', de modo permanente', R$ 

42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e 

U$ 2.688.000,0) (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares) na Rua Barão de 

Loreto, n° 360, apartamento 201, Graça, Salvador/BA — imóvel distante apenas um 

quilômetro de onde cumpria prisão domiciliar —, violando, a um só tempo, as condições que 

lhe foram impostas para a concessão da prisão domiciliar e a confiança que o Poder Judiciário 

lhe depositou. 

Em um primeiro momento', portanto, GEDDEL violou a ordem pública e pôs em 

risco a aplicação da lei penal ao embaraçar investigação de crimes que envolveram 

organização criminosa. Num segundo, passados nem dois meses do primeiro, reiterou a 

3 Processo n° 0035001-70.2017.4.01.3400 (htmlhttp://www.trfl.jus.br/autenticidade,  mediante código 
72000613400235). 

4 	http://www.trfl  jus.br/autenticidade,  mediante código 73157113400274 
</html 

5 	A apreensão do dinheiro oculto é a prova da materialidade delitiva necessária, juntamente com outros 
pressupostos, à decretação da prisão preventiva. 

6 	O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de "ocultar", é 
permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem 
conhecidos, razão pela qual o início da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia da 
cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal (AP 863/SP, em 23/05/2017). 

7 GEDDEL durante um ano (entre 01/07/2016 e 03/07/2017) obstruiu investigação de crimes praticados por 
organização criminosa. Eis um trecho da decisão do Juiz Federal Vallisney Oliveira que recebeu a denúncia 
pelo crime de obstrução de justiça: A denúncia atende os requisitos contidos no art. 41 do Código de 
Processo Penal, pois descreve de modo claro e objetivo fatos delituosos imputados a GEDDEL QUADROS 
VIEIRA LIMA. Narra a exordial acusatória, em síntese, que, após a prisão de Lúcio Bolonha Funaro, em 1° 
de julho de 2016, e pelo menos até 3 de julho de 2017, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA monitorou e 
constrangeu Raquel Pitta, com a intenção de influenciar o seu marido Lúcio Bolonha Funaro a não 
colaborar com as investigações referentes às operações CUI DONO e SÉPS1S, nas quais se apura a 
atuação de organização criminosa no âmbito da Caixa Econômica Federal e do FGTS. Segundo o MPF, 
GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA - que antes não mantinha contato com Raquel Pitta - passou a efetuar 
insistentes ligações a Raquel Pitta, apôs a prisão de seu marido Lúcio Bolonha Funaro, especialmente nas 
sextasfeiras (dia em que ela o visitava na prisão), muitas vezes no período da noite, causando-lhe 
incômodos, perguntando-a sobre o estado de ânimo do seu marido e sobre a sua família. 
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prática criminosa (reiteração delitivas) ao ocultar mais de cinquenta milhões de reais de 

origem criminosa. 

A investigação de lavagem de dinheiro por ocultação desses cinquenta e um 

milhões de reais foi declinada para a Suprema Corte em razão dos indícios de continência do 

Deputado Federal LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA, irmão de GEDDEL 

Em 17/10/2017, além de outras providências de cunho decisório, Vossa 

Excelência atendeu ao requerimento da PGR e decretou a prisão preventiva de GEDDEL 

QUADROS VIEIRA LIMA nos autos do Inquérito n° 4633-DF. 

Contra esse ato, sua defesa interpôs o presente agravo regimental. Sustenta, nas 

razões recursais, em síntese, o seguinte: a) a decisão significa verdadeira antecipação de — 

descabida — pena ao Recorrente (fl. 8); b) foi proferida a partir de terceiro pedido de prisão 

preventiva formulado contra o peticionário, em intervalo pouco superior a 02 (dois meses), a 

revelar verdadeira fixação na persecução criminal em face deste (fl. 8 verso); c) notícia 

anônima escancarada e teratologicamente ilegal (fl. 11 verso), com pessoas jamais 

identificadas (fl. 11 verso) levaram milagrosamente (fl. 12) ao numerário em espécie, 

supostamente de origem ilícita (fl. 9), tudo isso exatamente um dia após sua soltura (fl. 11 

verso); d) o primeiro decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 10' Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal desafiou habeas corpus ao qual foi concedida liminar e, 

no mérito, a ordem à unanimidade (fl. 9 verso); e) o agravante obedeceu às condições da 

prisão domiciliar imposta pelo Tribunal Regional Federal da P Região (fls. 10 verso e 33); O 

não é culpa do agravante a falta de monitoramento eletrônico durante sua prisão domiciliar (fl. 

11); g) o material [papiloscópico] não foi coletado pelos papiloscopistas, muito menos por 

peritos criminais, mas por agentes de polícia federal (fl. 15); h) a divulgação da imagem do 

dinheiro apreendido constituiu verdadeira espetacularização (fl. 16); i) o juízo da 10' Vara 

Federal, ao decretar a prisão preventiva, já era sabidamente incompetente (fl. 16 verso); j) o 

argumento por vezes utilizados de situação excepcional, a justificar interpretações extensivas 

(esdrúxulas), 'contra legem', não serve ao Devido Processo Legal (fl. 19); k) nulidade da 

busca e apreensão realizada nos autos (...) por ordem do juízo da 10" Vara da Seção 

Judiciária do Distrito Federal (fl. 20 verso); incompetência absoluta 'ab initio' do juízo da 

102  Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva 

8 	Não há ilegalidade na decisão que impõe prisão preventiva com lastro em argumentos que evidenciam o 
fundado receio de reiteração delituosa (HC I22904/PR, Min. EDSON FACHIN, 26/04/2016). 
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(fl. 26 verso); 1) inexistência de fato novo a autorizar o decreto de prisão preventiva, o que, 

sustenta, acarreta violação à presunção de inocência (fl. 33); inexistência dos requisitos e 

pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art 312 do Código de Processo 

Penal (fl. 40). 

Ao final, o agravante requer a revogação da prisão preventiva, a declaração de 

nulidade da busca e apreensão que apreendeu os quase cinquenta e dois milhões de reais, o 

reconhecimento da incompetência do Juízo da 10' Vara Federal e consequente nulidade do 

decreto prisional; finalmente, caso não haja revogação da prisão preventiva, seja a medida 

extrema substituída por uma das medidas alternativas constantes do art. 319 do Código de 

Processo Penal (fls. 48 e 48 verso). 

É o relatório. 

II 

O agravo regimental deve ser improvido. 

Com o devido respeito, as 81 (oitenta e uma) folhas das razões do agravo 

regimental olvidaram-se de enfrentar os vastos, sólidos e concretos fundamentos da decisão de 

fls. 1324/1330 do Inquérito n° 463, que decretou a prisão preventiva de GEDDEL 

QUADROS VIEIRA LIMA. 

Na verdade, as razões do inconformismo, listadas acima, sequer tangenciaram os 

fundamentos da gravidade concreta da ocultação dos quase cinquenta e dois milhões de 

reais, e a indicação, de forma expressa, da presença dos fundamentos do art. 312 do Código 

de Processo Penal. 

Na linha dos precedentes da 2'  Turma do Supremo Tribunal Federal, não basta a 

mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata 

ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie (ROHC 

n° 138.369/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES). 

A decisão ora recorrida atende rigorosamente àquelas exigências. 
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O agravante alega que a decisão recorrida significa verdadeira antecipação de 

pena. Não é verdade. A natureza cautelar e excepcional da medida foi de plano apresentada no 

início da fundamentação do decreto prisional' do Exmo. Ministro EDSON FACHIN. 

O fato de ter havido mais de um pedido de prisão preventiva, ao contrário de 

revelar verdadeira fixação contra o peticionário, só reforça que o agravante tem ousado 

desafiar a ordem pública sucessivamente, ainda nos dias atuais (segundo semestre de 2017), 

mediante a prática de crimes graves como obstrução de justiça (art. 2°, §1° da Lei n° 

12.850/2013), em 03/07/2017, e lavagem de dinheiro por ocultação (art. 10  da Lei n° 

9.316/98), em 05/09/2017. 

Este segundo crime (lavagem de dinheiro por ocultação), registre-se, praticado 

após a realização da audiência de custódia em 06/07/2017 realizada pelo Juízo Federal do 

Distrito Federal, ocasião em que GEDDEL assumiu pessoalmente perante o Poder Judiciário 

a conduta de, doravante, apenas praticar comportamentos lícitos. 

Portanto, se houve, em intervalo pouco superior a 02 (dois meses), mais de um 

pedido de prisão preventiva em face de GEDDEL, isso foi correspondente à sua 

demonstração in concreto de propensão à reiteração de prática criminosa, notadamente a 

correlacionada às investigações contra si ora em curso, jamais uma verdadeira fixação na 

persecução criminal em face dele. 

Por outro lado, o agravante, provavelmente por não ter como infirmar a 

imprescindibilidade de sua prisão preventiva, ataca as razões fático-jurídicas que levaram a 

Polícia Federal àquele apartamento onde ocultados os quase cinquenta e dois milhões de 

reais. Argumenta, sem qualquer razão, que noticia anônima escancarada e teratologicamente 

ilegal (fl. 11 verso), com pessoas jamais identificadas (fl. 11 verso), levou milagrosamente 

(fl. 12) ao numerário em espécie, supostamente de origem ilícita (fl. 9), tudo isso exatamente 

um dia após sua soltura (fl. 11 verso). 

Todos esses pontos foram exaustivamente bem enfrentados e afastados pela 

decisão recorrida'. Com efeito, no bojo do Inquérito n° 4633 constam a representação da 

9 	Cuidando-se 	a 	prisão 	preventiva 	de 	providência 	de 	natureza 
nitidamente 	cautelar, 	sujeita 	à 	demonstração, 	portanto, 	de 	requisitos 
específicos de necessidade da medida frente ao panorama fático processual verificado no momento do 
requerimento (...) 
10 	Conforme se infere das fls. 3-13 do apenso 4 destes autos, a partir de noticia anônima recebida pelo 
Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Federal, no sentido de que uma unidade no Edificio Residencial José 
da Silva Azi estaria sendo utilizada por Geddel Quadros Vieira Lima para guarda de caixas e com 
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autoridade e o requerimento do Ministério Público Federal que resultaram no deferimento da 

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

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

embasadores do mandado judicial de busca naquele apartamento de Salvador. E mais: até o 

momento da decisão da Justiça do Distrito Federal que a autorizou, não existia nenhum 

indicativo de que LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA, autoridade com prerrogativa de foro, 

tivesse qualquer participação criminosa. Todas as provas contra ele surgiram após a apreensão 

do dinheiro. Por esta razão, o argumento do agravante de que o aquele Juizo era 

absolutamente incompetente é completamente infundado e a busca foi perfeitamente válida. 

Especificamente sobre a noticia anônima que indicou o uso do apartamento por 

GEDDEL, foi ela devida e previamente checada pela Policia Federal com diligências locais e 

entrevistas, tudo formalizado na Informação n° 15/2017 (fl. 7 do apenso 4 do inquérito) e no 

bojo de um inquérito já devidamente instaurado. O nome do proprietário foi pesquisado e 

confluiu com a noticia repassada anonimamente. Em situações assim, a legitimidade da 

atuação dos órgãos de investigação já foi proclamada pelo Supremo Tribunal 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", 

movimentação atípica no último semestre, foram encetadas diligências à verificação da idoneidade dessas 
informações, de acordo com a Informação n. 15/2017, assinada pelo Delegado de Polícia Federal Marcel 
Ahringsmann de Oliveira. 
No referido documento, a autoridade policial descreve as diligências efetuadas que permitiram a conclusão 
pela veracidade da notícia anônima anteriormente recebida, culminando, assim, na representação pela busca e 
apreensão no endereço diligenciado, com a qual anuiu o Ministério Público Federal (fls. 18-20 do apenso 4) e 
que foi deferida pelo Juízo da 10° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (fls. 21-25 do apenso 
4). A despeito da argumentação defensiva, constata-se que o procedimento adotado pela autoridade policial, 
ao recepcionar notícia de fonte anônima e verificar sua idoneidade, coaduna-se com a orientação 
jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a qual repele a noticia criminis velada apenas como 
fundamento exclusivo para formal deflagração de inquérito policial ou para o deferimento de medidas que 
restringem direitos fundamentais. (..) Ao lado disso, registro que o fato de a informação policial não declinar o 
nome dos agentes responsáveis pelas diligências de verificação, tampouco a identificação das pessoas 
entrevistadas, não implica, por si só, a manutenção do anonimato, conforme afirmado pela defesa de Geddel 
Quadros Vieira Lima, porquanto, como consignado, a autoridade policial apôs sua assinatura ao documentar o 
trabalho de campo, declaração a qual, como é cediço, é dotada de fé pública e, consequentemente, de 
presunção juris tantum de veracidade, circunstância que afasta qualquer alegação de malferimento à garantia 
prevista no art. 5°, IV, da Carta da República. 
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mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em 
relação às peças apócrifas. — Diligências prévias, promovidas por agentes 
policiais, reveladoras da preocupação da Policia Judiciária em observar, com 
cautela e discrição, notadamente em matéria de produção probatória, as 
diretrizes jurisprudenciais estabelecidas, em tema de delação anônima, pelo 
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Ainda sobre as diligências prévias à busca naquele apartamento, causa estranheza à 

PGR a insistência do agravante na identificação das pessoas do prédio que, entrevistadas pela 

Polícia Federal antes da busca, no contexto de um trabalho velado e sigiloso de inteligência 

policial, confirmaram o que a notícia anônima apresentou. 

Como já explanado pela PGR nos autos do Protocolado n° 65872/20171!, a 

identificação dessas pessoas, ainda que fosse possível, só as colocaria em situação de risco 

pessoal, considerado o contexto de uma investigação de corrupção sistêmica, lavagem de 

dinheiro milionária e poderosa organização criminosa formada por pessoas tão influentes 

politicamente como o agravante. 

O agravante alega ainda questões despiciendas para infirmar a decretação de sua 

prisão preventiva. Fala que o Tribunal Regional Federal da P Região confirmou no mérito a 

ordem de habeas corpus contra a decisão do primeiro grau que lhe decretou a prisão preventiva; 

que não é culpa sua se não lhe disponibilizaram tomozeleira eletrônica e que o material 

papiloscópico foi colhido por agentes da Policia Federal, e não peritos. 

Na realidade, e isso não é tratado nas razões de agravo, o agravante atualmente 

encontra-se preso preventivamente por um decreto prisional expedido pelo Supremo Tribunal 

Federal, a partir de requerimento da Procuradoria-Geral da República. E não por decisão de 

juízos de instâncias inferiores. Assim consta da decisão recorrida: 

11 É penalmente irrelevante perquirir se os policiais identificaram as pessoas entrevistadas, porque não trouxe-
ram prova de qualquer fato, mas um indícios suficiente para pedir medida cautelar ao Poder Judiciário, que se 
revelou frutífera. Não as identificaram, como também não puderam se identificar como policiais, pois, do con-
trário — e por óbvio —, a subsequente medida de busca e apreensão daqueles quase cinquenta e dois milhões 
de reais não teria se tornado fato. 

Registre-se, por oportuno, que a identificação das pessoas que forneceram indícios à polícia — considerado 
o contexto de uma investigação de macrocorrupção, lavagem de dinheiro milionária e poderosa organização 
criminosa formada por pessoas tão influentes politicamente — pode colocá-las em situação de grave risco pes-
soal, razão também a sustentar a denegação do primeiro pedido (Protocolo n° 65872). Também por estas cir-
cunstâncias, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA encontra-se e deve ser mantido preso. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
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4. Ante o exposto, acolhendo parecer do Ministério Público: (z decreto, e em 
consequência ratifico por este ato a decisão anterior, 
a prisão preventiva de Geddel Quadros Vieira Lima, com fundamento no 
art. 312 do Código de Processo Penal; 

Deste modo, a partir do momento em que a prisão tem como pressuposto jurídico 

um ato decisório da Suprema Corte, restam sem objeto, porque superados, questionamentos 

de (in)competência do Juízo da 10' Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ou 

mesmo razões jurídicas de julgamentos de instâncias inferiores favoráveis ou desfavoráveis ao 

agravante. 

E a decisão ora agravada foi precisa nesse sentido (fls. 1324/1330 do Inquérito n° 

4633-DF): 

Ainda que assim não fosse, tratando-se de providência de natureza 
cautelar, como já afirmado, eventual reconhecimento da incompetência 
da autoridade judicial que proferiu o decreto de prisão preventiva não 
implicaria, por si só, o automático restabelecimento da liberdade do 
investigado, caso o juizo posteriormente competente conclua pela 
idoneidade dos fundamentos declinados e pela efetiva necessidade da 
constrição processual, conforme se infere do seguinte precedente: "I. Prisão 
preventiva: alegação de incompetência do juiz: superação. A questão de 
competência do Juiz que decretou a prisão preventiva ficou superada com nova 
decisão que a manteve, proferida pelo mesmo Juiz, quando já investido de 
jurisdição sobre o caso, por ato cuja validade não se discute. (..)" (HC 81.260, 
Rel: Min. SEPÜLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002) 

De outro lado, a alegação de nulidade — absolutamente inexistente, registre-se 

desde já — da coleta das impressões papiloscópicas deve ser deduzida em futura ação penal, e 

não como razão de revogação de sua prisão preventiva em sede agravo regimental que, por 

sinal, nenhuma prova apresenta a afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos 

(perícia papiloscópica). De todo modo, registre-se que a PGR, nos autos do Protocolado n° 

65873/2017, manifestou-se favoravelmente, em 10/11/2017, a que a defesa de GEDDEL 

pudesse ter acesso a esse material papiloscópico para, se quiser, requerer a admissão de assistente 

técnico. 

Assim, será no curso da ação penal, em não em sede de agravo regimental, que 

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA poderá discutir a validade da busca como um todo. 
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Ainda, a defesa fala em inexistência de fato novo a justificar a prisão preventiva 

do agravante. Pois bem, o fato que ela ignora — ocultação de cinquenta de quase dois 

milhões de reais — constituiu a maior apreensão de dinheiro vivo da história criminal 

brasileira. 

A princípio, seria possível reconhecer que nenhum outro fato novo ocorreu 

justamente porque GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA está preso. Ocorre que, ainda 

assim, indícios recentemente apresentados por JOB RIBEIRO BRANDÃO, Secretário 

Parlamentar de LÚCIO e pessoa cuja digital também foi identificada no dinheiro, indicam 

que o contexto criminoso, com a participação de GEDDEL, produziu efeito até 27/10/2017, 

ou seja, duas semanas atrás. 

JOB afirmou, por meio de seu advogado, nos autos do Protocolado n°66731/2017, 

que há vinte e oito anos, período em que ocupou cargo em confiança na Câmara dos Deputados 

nos mandatos do pai, AFRSIO LIMA, de GEDDEL e mais recentemente de LÚCIO, sempre 

devolveu à família VEIRA LIMA cerca de 80% de sua remuneração como assessor da Câmara 

dos Deputados (aproximadamente R$ 8.000,00), mais precisamente à mãe deles, Sra. 

MARLUCE LIMA. Esta versão foi confirmada e detalhada por ele dia 14/11/2017, em 

declarações à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal em Salvador/BA. Segundo JOB, 

nunca trabalhou efetivamente como secretário parlamentar, mas tão somente trabalhava para a 

família VIEIRA LIMA prestando todo tipo de serviço no interesse da família, como realizar 

pagamentos de contas da família, fazia caixa do posto de combustível em Stella Maris, cuidava 

de contas das fazendas e, mais recentemente, cuidava de AFRISIO VIEIRA LIMA quando de sua 

enfermidade. 

Tal suposta prática de peculato do patrimônio da União teria perdurado até JOB ser 

sido exonerado da função pública, em 27/10/2017, por efeito desta investigação. Ao que tudo 

indica, portanto, uma relação criminosa de trato sucessivo, levada a efeito também por 

GEDDEL, subsistiu à sua prisão domiciliar e à atual prisão preventiva em Brasília/DF — 

decretada em 17/10/2017. 

Finalmente, também na oitiva de 14/11/2017, mais um fato novo a justificar a 

manutenção da prisão preventiva de GEDDEL e o improvimento deste regimental foi revelado 

por JOB RIBEIRO BRANDÃO. Eis seus termos: 
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QUE GEDDEL, enquanto estava já em regime de prisão domiciliar, pediu ao 

declarante que fizesse uma planilha analisando a investigação da Policia Federal 

para bater datas, telefones e registros da empresa AEROSTAR relacionadas aos 

aviões de LUCIO BOLONHA FUNARO; QUE também durante operíodo de prisão 

domiciliar, o declarante, a pedido de GEDDEL, LUCIO e Dona MARLUCE, 

auxiliou na destruição de anotações, agendas e documentos (...); QUE participaram 

desse descarte de documentos a secretária MIL ENE PENA e Dona Patricia, esposa 

de LÚCIO VEIRA LIMA; QUE os documentos foram picotados e colocados na 

descarga do vaso sanitário. 

Tais afirmações corroboram que a liberdade de GEDDEL QUADROS VIEIRA 

LIMA, a um só tempo, coloca em grave risco a ordem pública e vulnera a garantia da aplicação 

da lei penal. De outro lado, a autorização de mera prisão domiciliar em relação a ele, provou-se, 

é medida absolutamente incapaz de resguardar a sociedade de que não cometerá novos crimes 

(reiteração delitiva) e de garantir que não laborará para destruir provas. 

Essa sucessividade de práticas delituosas, todas muito atuais e contrárias ao êxito da 

persecução criminal — constrangimento à esposa de LÚCIO FUNARO para impedi-lo de 

delatar; ocultação de milionária de dinheiro; reiteração de peculato no uso de secretários 

parlamentares para serviços pessoais e apropriação da maior parte dos salários deles; 

determinação de destruição de papeis e documentos —, foi bem qualificada pela decisão ora 

recorrida' como gradativa afetação das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo 

Penal (fls. 1324/1330 do Inquérito n° 4633-DF). 

12 E nessa perspectiva, os elementos de informação até então colhidos evidenciam a necessidade da medida 
constritiva decretada em desfavor de Geddel Quadros Vieira Lima, diante da gradativa afetação das 
hipóteses  elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, as quais autorizam a constrição antecipada, 
aliada à flagrante demonstração da ineficácia de medidas diversas com as quais foi anteriormente 
beneficiado. 

Compulsando os autos, tem-se que o aludido investigado, no contexto da Operação "Cui Bono" deflagrada 
pela Polícia Federal, teve a prisão preventiva decretada em 3.7.2017 pelo mesmo Juízo da 10° Vara 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de indícios de atuação voltada à obstrução das 
investigações, caracterizada por supostas abordagens a Raquel Pitta com a intenção de que pudesse convencer 
seu esposo, lá também investigado, Lúcio Bolonha Funaro, a não celebrar acordo de colaboração premiada. 
Posteriormente, nos autos do HC n. 0034045-69.2017.4.01.0000, o Tribunal Regional Federal da 1" Região, 
por intermédio da sua 3° Turma, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para substituir a prisão 
preventiva de Geddel Quadros Vieira Lima por recolhimento domiciliar. Na oportunidade, consignou o aludido 
TRF que os fatos investigados teriam ocorrido entre os anos de 2011 e 2015, o que conduziria à falta de 
contemporaneidade da medida. Anotou, ainda, que o decreto constritivo não se reportou a qualquer indício de 
reiteração delitiva por parte do investigado. 
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Desta forma, todo esse contexto dá a concretude necessária da excepcionalidade 

da prisão preventivan; e a decisão recorrida, porque deu fundamentação suficiente e idônea à 

prisão, precisa ser mantida'', tudo nos exatos termos da jurisprudência dessa Segunda Turma 

do Supremo Tribunal Federal. 

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

agravo regimental interposto por GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA. 

Brasília, 16 de novembro de 2017. 

cǸek.,czU---N 

LUCIANO MARIZ MAIA 
Vice Procurador-Geral da República, 

no exercício do cargo de Procurador-Geral da República 

13 Revela-se legitima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos 
concretos e reais que — além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal — demonstram 
que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e 
frustrará a aplicação da lei penal (FIC 144198-SP, de 29/09/2017, Rel. Min. CELSO DE MELO). 
14 O decreto de prisão preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do 
paciente e a gravidade concreta do delito (HC 142369, de 06/06/2017, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI) 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
PET 7346/DF 	 12 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

