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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

A Procuradora-Geral da República vem manifestar-se nos seguintes termos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão domiciliar e do monitoramento ele-

trônico de JOB RIBEIRO BRANDÃO, ex-secretário parlamentar do Deputado Federal LÚ-

CIO QUADROS VIEIRA LIMA e pessoa cuja impressão digital foi identificada na apreen-

são de mais de cinquenta e um milhões de reais de origem criminosa, ocultados em um

apartamento em Salvador/BA. 

Em síntese, sua defesa alega que o requerente é primário, de bons antecedentes,

tem residência fixa em Salvador; não coloca em risco a ordem pública; sua prisão não é

mais conveniente à investigação criminal; efetuou depósito de valor a título de fiança; cui-

da de seus pais idosos e doentes; e não subsiste fundamento concreto para sua prisão domi-

ciliar. 

É o relatório. 

Os pedidos da defesa merecem acolhimento. 

As razões para a liberdade provisória com fiança de JOB RIBEIRO BRAN-

DÃO vão além das apresentadas por sua defesa. 

A Lei n° 12.403/2011 alterou dispositivos do Código de Processo Penal relati-

vos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares.

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF
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Nesse sentido, o art. 282 do CPP e seus incisos CPP passaram a determinar que

as medidas  cautelares penais deverão ser aplicadas  sob as premissas de (i)  adequação da

medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indicia-

do ou acusado; de (ii) necessidade delas para aplicação da lei penal, para a investigação ou

a instrução criminal e, ainda, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de in-

frações penais.

Desde que Vossa Excelência determinou a prisão de JOB RIBEIRO BRAN-

DÃO, ele tem assumido comportamentos de quem efetivamente se dispõe a contribuir com

as investigações, a não cometer crimes e nem praticar atos que coloquem em risco a ordem

pública ou que frustrem a aplicação da lei penal. 

Em favor de JOB, ele não apenas confessou sua participação nos fatos como foi

além:  revelou supostos contextos  criminosos,  conexos aos investigados no Inquérito  n°

4633, até então desconhecidos pelos investigadores. Ouvido pelo MPF e pela Polícia Fede-

ral em 14/11/2017, ele  teceu detalhes de uma suposta associação criminosa criada para

ocultar valores milionários decorrentes de corrupção, organização criminosa e de peculato. 

Não se pode ignorar, ainda, o fato dele ter sido exonerado da função pública em

27/10/2017 pelo Deputado Federal LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA, fato que desafiará

sua retomada imediata ao mercado de trabalho para dar sustento a si e aos pais idosos e en-

fermos, cuja dependência já provada nesta investigação. 

Finalmente, JOB RIBEIRO BRANDÃO  comprometeu-se a apresentar provas

de parte desses crimes que narrou, o que pressupõe sua liberdade de locomoção para dili-

genciar por elas. 

Dito isso, a restrição da liberdade de JOB, ainda que meramente domiciliar, a

um só tempo tornou-se inadequada às circunstâncias fáticas recentes e às condições pesso-

ais e também desnecessária para a aplicação da lei e para a conveniência da investigação.

Como já pagou fiança, JOB está legalmente obrigado, nos termos do art. 3271

do Código de Processo Penal, a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for

intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. 

1   Art. 327.  A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as 
vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu 
não comparecer, a fiança será havida como quebrada. 
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Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República requer, na forma do § 5°2

do art. 282 e art. 3503, ambos do Código de Processo Penal, a concessão da liberdade pro-

visória a JOB RIBEIRO BRANDÃO.

Brasília, 23 de novembro de 2017.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

2 § 5o  O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que 
subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.       

3 Art. 350.  Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá 
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e
a outras medidas cautelares, se for o caso.                     (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único.  Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas
impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1

