Supremo Tribunal Federal

INQUÉRITO 4.633 DISTRITO FEDERAL
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: MIN. EDSON FACHIN
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: LÚCIO QUADRO VIEIRA LIMA
: GAMIL FÖPPEL
: JOB RIBEIRO BRANDÃO
: MARCELO FERREIRA DE SOUZA E OUTRO(A/S)
: GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA
: GAMIL FÖPPEL E OUTRO(A/S)
: GUSTAVO PEDREIRA DO COUTO FERRAZ
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO
: MARLUCE VIEIRA LIMA
: GAMIL FOPPEL EL HIRECHE
: LUIZ FERNANDO MACHADO DA COSTA FILHO

DECISÃO: 1. Por meio da Petição 0073.573/2017, a Procuradora-Geral
da República oferta a denúncia de fls. 1.793-1.856, por crimes afetos à Lei
da Lavagem de Capitais e associação criminosa, em face do Deputado
Federal Lúcio Quadros Vieira Lima, como também de Geddel Quadros
Vieira Lima, Marluce Vieira Lima, Gustavo Pedreira do Couto Ferraz, Job
Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho, todos
devidamente qualificados na peça acusatória, dando os 3 (três) primeiros
como incursos nas penas previstas no art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/1998
e art. 288 do Código Penal; Job Ribeiro Brandão nas sanções atribuídas no
o
art. 1º, § 1 , II da Lei 9.613/1998 e art. 288 da Lei Penal; Gustavo Pedreira
do Couto Ferraz nas penas do art. 1º, § 1º, II da Lei 9.613/1998; e Luiz
Fernando Machado da Costa Filho como incurso nas sanções do art. 1º, §
2º e § 4º da Lei 9.613/1998 e art. 288 do Código Penal.
o
Apresentada a denúncia, nos termos do art. 4 , da Lei 8.038/1990 e
art. 233 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, notifiquemse todos os denunciados para, no prazo de até 15 (quinze) dias,
apresentarem resposta.
Para tanto, expeça-se os mandados com relação aos denunciados que
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se encontram nesta Capital, bem como carta de ordem, a ser remetida por
e-mail com urgência, destinada à notificação dos denunciados residentes
em outra localidade, com prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, por
existir réu preso denunciado.
2. Na cota apresentada em conjunto com a denúncia (fls. 1.8591.872), por intermédio da Petição 0073.574/2017, a Procuradora-Geral da
República, no primeiro tópico, apresenta considerações quanto à postura
processual adotada pelos denunciados Job Ribeiro Brandão e Luiz
Fernando Machado da Costa Filho, aludindo que as referidas ações
colaborativas poderão ser valoradas ao final da instrução, quando da
prolação da sentença.
2.1. Na sequência, afirma a Procuradoria-Geral da República que os
denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima,
Marluce Vieira Lima e Luiz Fernando Machado da Costa Filho teriam
procedido a lavagem do valor mínimo de R$ 12.778.895,49 (doze milhões,
setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
quarenta e nove centavos), através das empresas GVL Empreendimentos,
M&M Empreendimentos, Vespasiano Empreendimentos e Cosbat
Construção e Engenharia.
Assentando, então, a presença de indícios suficientes da prática das
infrações penais, como relatado na peça acusatória, com fundamento na
Lei 9.613/1998, requer-se o sequestro, com relação aos 7 (sete)
empreendimentos descritos, do montante total mínimo referido como
objeto do delito econômico.
A esse respeito, registro, nas palavras do saudoso Ministro Teori
Zavascki, que “o art. 4º, caput, da Lei 9.613/1998, na redação da Lei
12.683/2012 - aplicável desde logo, nos termos do art. 2º do Código de Processo
Penal (RHC 115563, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28.3.2014) - dispõe que ‘o
juiz […], havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas
assecuratórias de bens, direitos, ou valores do investigado ou acusado, ou
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou
proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes’. O §
4º do referido dispositivo permite, também, a decretação de medidas
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assecuratórias ‘sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente
da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de
prestação pecuniária, multa e custas’” (2ª Turma, AgRg na AC 3.957, julgada
em 21.6.2016).
Na espécie, ressoam indícios de que os denunciados aplicaram altos
valores em investimos no mercado imobiliário, tanto que confirmada a
aquisição, perante a empresa Cosbat - Construção e Engenharia, de várias
cotas de participação em imóveis em construção no Estado da Bahia.
Ao lado disso, constata-se que as empresas envolvidas nessas
relações comerciais pertencem aos denunciados Marluce Quadros Vieira
Lima, Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, o que revela a
possibilidade da ocorrência do delito financeiro aqui descrito, ainda mais
quando referidas pessoas jurídicas (GVL, M&M e Vespasiado) sequer
detêm automóveis, imóveis ou mesmo empregados, todas registradas,
aliás, no mesmo endereço.
Destarte, alcançando a movimentação financeira dessas empresas a
quantia aproximada de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), e diante
dos contexto fático narrado na denúncia, inegável que se recomenda o
deferimento da medida assecuratória, prevista em nosso ordenamento
jurídico penal, mormente quando atinge exclusivamente o patrimônio
relacionado às infrações.
Mutatis mutandis, colho da jurisprudência da Corte Suprema:
“(...)
Nos termos do art. 4º da Lei Antilavagem, somente podem
ser indisponibilizados bens, direitos ou valores sob fundada
suspeição de guardarem vinculação com o delito de lavagem de
capitais. Patrimônio diverso, que nem mesmo indiretamente se
vincule às infrações referidas na Lei nº 9.613/98, não se expõe a
medidas de constrição cautelar, por ausência de expressa
autorização legal” (Tribunal Pleno, QO no INQ 2.248, Rel. Min.
Carlos Britto, julgado em 25.5.2006).

Pelo exposto, defiro o sequestro das frações dos condomínios
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relacionados às fls. 1.870-1.871, providência que deve ser efetivada nos
termos do Provimento nº 39 do Conselho Nacional de Justiça. Oficie-se.
2.2. Em novo tópico, explicitando documentos e o depoimento de
Job Ribeiro Brandão, sustenta a Procuradora-Geral da República a
existência de indícios a autorizar a instauração de inquérito autônomo,
com o objetivo de apurar a prática do crime de peculato (art. 312 do
Código Penal), em decorrência de alegada apropriação de até 80%
(oitenta por cento) dos rendimentos pagos pela Câmara dos Deputados a
servidor, bem com o desvio de finalidade relativo a outros funcionários
vinculados ao parlamentar federal denunciado.
Como sabido, apresentado o pedido de instauração de inquérito pela
Procuradoria-Geral da República, incumbe ao Relator deferi-lo, nos
termos do art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, não lhe cabendo qualquer aprofundamento sobre o mérito das
suspeitas indicadas, exceto se, a toda evidência, revelarem-se
inteiramente infundadas, conforme as exceções elencadas nas letras “a” a
“e”, da norma regimental, as quais, registro, não se fazem presentes no
caso.
Com essas considerações, defiro a abertura de inquérito contra
Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima, Marluce Vieira
Lima e Afrísio Quadros Vieira Lima Filho.
Determino a formação de novo caderno inquisitivo, o qual deverá
conter cópia desta decisão, da manifestação de fls. 1.859-1.872,
acompanhado, ainda, de mídia integral com todos os documentos
vinculados ao INQ 4633.
Realizada essa providência, envie-se os autos à Presidência do
Supremo Tribunal Federal para livre distribuição, porquanto não se
observa, a priori, qualquer causa que justifique a manutenção deste
Relator, seja por prevenção ou conexão insuperável.
2.3. Pleiteia a Procuradora-Geral da República, a partir da sua
exposição à fl. 1.864, a imposição de Medidas Cautelares em relação aos
denunciados Marluce Vieira Lima e o Deputado Federal Lúcio Quadros
Vieira Lima.
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Nada obstante a relevância dos fatos trazidos ao conhecimento do
juízo pela denúncia, os quais, ao sentir do órgão acusatório, justificariam
a imposição imediata de recolhimento noturno, monitoramento eletrônico
e exigência de fiança, adoto o disposto no art. 282, 3º, do Código de
Processo Penal, facultando a esses denunciados (Marluce e Lúcio), no
prazo de resposta, manifestação quanto à pretensão cautelar.
2.4. Defiro o pedido de expedição de ofício ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF) para que informe, no prazo de 5
(cinco) dias, sobre as comunicações feitas pela pessoa jurídica Cosbat Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 01.210.801/0001-44), Luiz
Fernando Machado da Costa Filho (CPF 548.805.995-49) e América
Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 01.210.801/0001-44), no período
entre os anos de 2011 e 2016. Oficie-se, enviando-se por meio célere o
expediente.
2.5. Quanto ao denunciado Gustavo Pedreira do Couto Ferraz,
afirma a Procuradora-Geral da República que “a conclusão da fase
investigativa demonstrou que ele, por ora, não oferece risco à ordem pública nem
vulnera a aplicação da lei penal”. Segundo o órgão acusatório, “entende (...)
que podem ser revogadas as medidas cautelares impostas a ele” (fl. 1.864).
Considerando que a Procuradora-Geral da República traz alusão
genérica quanto ao comportamento positivo do denunciado, referindo-se,
inclusive, apenas à possibilidade - podem - de revogação das medidas
cautelares anteriormente impostas, aliás, a requerimento dessa mesma
autoridade, determino nova manifestação a respeito do tema, com os
esclarecimentos necessários para melhor compreensão da situação atual
deste denunciado.
2.6. Por fim, há pedido de compartilhamento das provas com a
Receita Federal do Brasil e com o Ministério Público Federal em outras
ações.
A esse respeito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, com
pequena ressalva (INQ 3.014 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 13.12.2012, DJe de 23.9.2013), já se manifestou no
sentido de não haver óbice ao compartilhamento de elementos
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informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir
outro procedimento criminal (HC 102.293, Rel. Min. AYRES BRITTO,
Segunda Turma, julgado em 24.5.2011, DJe de 19.12.2011).
Nesse mesmo sentido, também é assente na jurisprudência desta
Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova
emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como já se
decidiu pela admissibilidade da prova emprestada para o fim de
subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min.
CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008,
Tribunal Pleno).
A par dessas premissas, na espécie, os pedidos foram deduzidos de
modo amplo, não estando esclarecidos quais provas devem ser objeto de
compartilhamento e para quais investigações serviriam, seja no âmbito da
Receita Federal do Brasil, seja no âmbito de integrantes do Ministério
Público Federal.
Destarte, postergo o exame dessas pretensões para momento
posterior, quando deverá a Procuradoria-Geral da República especificar
as provas que pretende enviar a órgãos distintos e qual o específico uso
fará.
3. Diante do conteúdo de parte das providências aqui determinadas,
fica sem objeto a Petição 0073.770/2017 (fls. 2082-2086), protocolada por
defensor comum dos denunciados Lúcio Quadros Vieira Lima e Marluce
Vieira Lima.
4. Cumpra-se as medidas com urgência, mantendo os autos
atualizados na forma digital antes do envio à Procuradoria-Geral da
República para fins de intimação.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2017.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente
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