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MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

PETIÇÃO CRIMINAL N. 24161-98.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23297-60.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23299-30.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23300-15.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23301-97.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23304-52.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23305-37.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23308-89.2017.4.01.3400

LIBERDADE PROVISÓRIA N. 23311-44.2017.4.01.3400

DECISÃO

As  defesas  de  MARUSKA  LIMA  DE  SOUZA  HOLANDA,  FERNANDO 
MÁRCIO  QUEIROZ,  NILSON  MARTORELLI,  NELSON  TADEU  FILIPPELLI,  JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA, AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, SÉRGIO LÚCIO SILVA 
DE  ANDRADE,  AGNELO  SANTOS  QUEIROZ  FILHO  e  JORGE  LUIZ  SALOMÃO 
postularam pelo relaxamento/revogação/não prorrogação das prisões temporárias 
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decretadas  em  seu  desfavor  no  processo  nº  21000-80.2017.4.01.3400, 
apresentando, em suma, as seguintes alegações:

a) MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA (autos nº 23297-60.2017.4.01.3400): 

a.1) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; a.2) manutenção 
da medida revela-se desnecessária e excessiva; e a.3) o objetivo da prisão cautelar 
se exauriu.

b) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ (autos nº 23298-30.2017.4.01.3400):

 b.1)  desnecessidade  de  manutenção  de  prisão  temporária,  em  razão  do 
encerramento das diligências investigativas; e 

b.2) ausência de contemporaneidade dos fatos.

c) NILSON MARTORELLI (autos nº 2329930.2017.4.01.3400): 

c.1) ausência de fundamentação de decisão de decretação da prisão provisória; 

c.2) condição de ex-servidor da NOVACAP;

c.3) estado de saúde debilitado, com suspeita de

doença grave; e
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c.4) possibilidade de aplicação de medidas

cautelares diversas.

d)  NELSON  TADEU  FILIPPELLI  (autos  nº  23300-15.2017.4.01.3400)  d.1) 
desnecessidade da prisão cautelar, em razão do integral cumprimento das medidas 
cautelares; 

d.2)  inexistência  da  dado concreto  nos  autos  que  demonstre  qualquer  tipo  de 
interferência do requerente na apuração dos fatos; e 

d.3) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

e) JOSÉ ROBERTO ARRUDA (autos nº 23301-97.2017.4.01.3400)

e.1)  desnecessidade de manutenção da prisão,  em razão do encerramento das 
diligências determinadas; 

e.2) ausência dos pressupostos das prisões cautelares; 

e.3) inexistência da demonstração concreta da necessidade da prisão provisória do 
requerente; e 

e.4) o requerente possui residência fixa, é primário e tem atividade profissional 
lícita e regular, além do prover o sustento de sua família, em especial, sua esposa e 
filhas menores.
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f) AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO (autos nº 23304-52.2017.4.01.3400): 

f.1)  desnecessidade  da  manutenção  da  prisão,  por  ter  prestado  todos  os 
esclarecimentos, por ter sido concluída a busca e apreensão em sua residência e 
por terem tornado indisponíveis seus

veículos e bloqueados possíveis valores econômicos em sua conta corrente.

g) SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE (autos nº 23305-37.2017.4.01.3400)

g.1)  desnecessidade  de  manutenção  da  custódia  cautelar  após  a  execução  da 
busca e apreensão e oitiva do investigado; 

g.2) existência de endereço e trabalho fixos; 

g.3) inexistência de fato, em tese, criminoso contemporâneo; e 

g.4) ausência de risco à investigação.

h) AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO (autos nº 23308-89.2017.4.01.3400) 
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h.1) desnecessidade da manutenção da custódia, por ter prestado depoimento e 
esclarecido de forma satisfatória e completa todos os fatos;

h.2) não exercício de qualquer cargo político atualmente; e 

h.3)  diposição  em  colaborar  com  a  investigação  sempre  que  for  demandado, 
dispondo, inclusive, de seu sigilo bancário e telefônico;

i) JORGE LUIZ SALOMÃO (autos nº 23311-44.2017.4.01.3400)

i.1)  necessidade  de  cuidados  especiais  decorrentes  de  cardiopatia  grave, 
convertendo-se a prisão em domiciliar;

i.2)  manutenção  de  residência  fixa,  com  núcleo  familiar  e  trabalho  nesta 
circunscrição judiciária; e 

i.3) ausência de fumus comissi delicti.

O  Ministério  Público  Federal,  em  petição/parecer  da  lavra  dos 
Procuradores  da República  Francisco  Guilherme Vollstedt  Bastos  e  Ivan Cláudio 
Marx,  manifestou-se  pelo  indeferimento  dos  pedidos  acima  e  requereu  a 
prorrogação  da  prisão  temporário  por  mais  5  dias  para  garantir  a  tutela  da 
investigação, referente aos gravíssimos crimes cometidos com atuação decisiva e 
relevante dos custodiados.

A autoridade policia federal também representou pela prorrogação da 
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prisão temporária, alegando ser imprescindível para as investigações (fls. 11/13). 

Decido.

Conforme registrei na decisão que decretou as prisões temporárias dos 
supramencionados  investigados,  a  prisão  temporária  dos  requeridos  se  afigura 
imprescindível  para  o  êxito  das  diligências  policiais  nesta  fase  em  que  devem 
concentrar-se os diversos atos visando à busca de provas, para que não atrapalhem 
por  si  ou  por  terceiros  as  investigações  e  para  se  garantir  aprofundamento  e 
sucesso  da  investigação,  em  razão  do  relevante  grau  de  influência  política  e 
econômica d dos investigados.

A necessidade não só da manutenção da prisão cautelar como também 
de sua prorrogação por mais 5 (cinco) dias se mostram agora imprescindível para a 
utilidade da investigação e sem ela poderá haver prejuízo na colheita da prova 
inclusive em relação a terceiros, que poderão ser alvos de novos pedidos.

Consoante  informado  pelo  MPF,  entre  outros  argumentos,  os 
investigados  “devem  se  manter  segregados  temporariamente  para  que  as 
investigações  possam  avançar  quanto  à  destinação  dos  valores  indevidos”.  E 
porque subsistem inúmeras diligências investigativas a serem realizadas em razão 
da complexidade fática dos delitos praticados e da necessidade de outras ações 
policiais visando à complementação dos atos iniciais da Operação Policial,  como 
término do cumprimento do bloqueio dos bens.
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Como também ressaltou a Delegada Federal em seu pronunciamento a 
este Juízo (fls. 12): “Apenas para exemplificar, uma vez que os relatórios ainda 
estão em fase de confecção, foram arrecadados e apreendidos pela Polícia Federal 
documentos que aparentam ser 'tabelas de propina', agendas com marcação de 
encontros  entre  os  investigados  (demonstração  de  vínculo),  cheques  de  altos 
valores  (demonstração  de  incompatibilidade  financeira),  dinheiro  em  espécie, 
diversas  mídias  (incluindo  celulares)  contendo informações  associadas  aos  caso 
concreto  e  etc.”   “a  descontinuidade  das  prisões  temporárias  dos  nominados, 
certamente ensejará prejuízos para a delimitação da autoria e materialidade da 
organização criminosa apontada”.

Concordo  com  os  requerentes  das  medidas  constritivas  também 
quando apontam medidas que necessitam ser  efetivamente cumpridas,  como o 
bloqueio de bens e a possibilidade dos custodiados possam em liberdade influenciar 
ou atrapalhar o apuratório, neste momento crucial da concentração da procura da 
prova,  sem contar  o  fato  de que se  trata  de pessoas  que ocuparam cargos  e 
posições políticas e públicas de destaque no Distrito Federal em passado próximo, 
e/ou que possuem elevado poder político/financeiro/operacional, o que afasta todas 
as  alegações,  conquanto  bastante  judiciosas,  formuladas  pelos  defensores  dos 
custodiados  em  seus  pedidos  de  revogação/não  prorrogação  da  segregação 
cautelar temporária.

Ressalto  que as  investigações  em tela  não  podem ser  limitadas  ao 
cumprimento de buscas e apreensões, sendo apontado que nos próximos dias pode 
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haver novos indícios de outros envolvidos, decorrentes da análise pericial acerca 
dos elementos probatórios já apreendidos, assim como novas informações sobre 
bens desconhecidos e acerca da destinação dos valores recebidos indevidamente.

Aliás,  consta  representação  de  uma  das  autoridades  mencionadas 
requerendo nova medida cautelar, e que está em análise por este Juízo,  o que 
reforça a necessidade de que os investigados tenham prorrogadas suas respectivas 
prisões temporárias.

Os  problemas  de  saúde  suscitados  pelos  investigados,  ainda  que 
sejam fatores relevantes, por si sós não são capazes de afastar a necessidade de 
suas  custódias,  temporárias  que  são,  uma  vez  que  poderão  ser  resolvidos  no 
âmbito da próprio ambiente prisional em que se encontram, por meio de visitas 
médicas ou até,  se for o caso, de encaminhamento a determinados centros de 
saúde ou hospital.

Ante o exposto:

INDEFIRO  os  pedidos  de  revogação/relaxamento/não 
prorrogação  de  prisão  temporária  formulados  pelos  custodiados  na 
Operação Panatenaico.

DEFIRO  o  pedido  de  prorrogação  da  prisão  temporária  de 
todos os custodiados, ou seja, de MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, 
FERNANDO  MÁRCIO  QUEIROZ,  NILSON  MARTORELLI,  NELSON  TADEU 
FILIPPELLI,  JOSÉ  ROBERTO  ARRUDA,  AFRÂNIO  ROBERTO  DE  SOUZA 
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FILHO, SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, AGNELO SANTOS QUEIROZ 
FILHO, FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO e JORGE LUIZ SALOMÃO por 5 
(cinco) dias, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7.960/89.

Confiro  a  esta  decisão  força  de  MANDADO  DE  PRISÃO 
TEMPORÁRIA, pelo prazo de 5 (cinco) dias, em desfavor de 1) MARUSKA LIMA 
DE  SOUZA  HOLANDA,  2)  FERNANDO  MÁRCIO  QUEIROZ,  3)  NILSON 
MARTORELLI, 4) NELSON TADEU FILIPPELLI, 5) JOSÉ ROBERTO ARRUDA, 
6)  AFRÂNIO ROBERTO DE  SOUZA FILHO,  7) SÉRGIO LÚCIO SILVA DE 
ANDRADE, 8) AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, 9) FRANCISCO CLÁUDIO 
MONTEIRO e 10) JORGE LUIZ SALOMÃO, com vigência a partir do término 
do prazo da prisão temporária anteriormente decretada.

Consigno que esta decisão tem efeito extensivo a todos os pedidos 
autuados nos processos relacionados no início deste decisum.

Intimem-se.

Ciência ao MPF e à Polícia Federal.

Brasília-DF,   26 de maio de 2017

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

                              JUIZ FEDERAL
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