
PETIÇÃO 8.059 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) :G.Q.V.L. 
ADV.(A/S) :GAMIL FOPPEL EL HIRECHE E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de procedimento em que o denunciado Geddel 
Quadros  Vieira  Lima pleiteia  sua  transferência  do  Complexo 
Penitenciário da Papuda, nesta Capital Federal, para uma das unidades 
prisionais localizadas na cidade de Salvador/BA.

Narra o peticionante, em síntese, que: (i) residia com seus familiares 
(mãe, esposa e filhos, sendo dois deles menores) em Salvador/BA; (ii) foi 
preso preventivamente em 8 de setembro de 2017, inicialmente por ordem 
do  Juízo  da  10ª  Vara  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal/DF, 
posteriormente referendada por esta Suprema Corte; e (iii) a sua genitora 
é pessoa idosa e portadora de graves enfermidades, a impedir viagens 
interestaduais, motivo pelo qual não se encontram desde que efetuada a 
prisão do peticionário, há mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Nessa toada, e diante dos “elevados custos familiares ocasionados pela  
distância  da  cidade  onde  residia  com  sua  família  para  o  local  onde  está  
atualmente custodiado, vem requerer, com fulcro no art. 103, da Lei de Execução  
Penal, seja deferido pedido ora formulado de transferência para a cidade  
de Salvador/BA, local onde mantém seus vínculos familiares” (grifos no 
original - fl. 4).

Instada (fl. 2), manifestou-se a Procuradora-Geral da República pela 
possibilidade de deferimento da pretensão.

O pleito foi, inicialmente, indeferido por meio de decisão proferida 
em 9.4.2019, oportunidade em que foram solicitadas informações (a) ao 
Juízo  da  2ª  Vara  Federal  em Salvador/BA -  cuja  competência  abrange 
execução penal  -  para informar a existência de vaga no sistema penal 
daquela cidade para eventual recebimento de preso, especificando, caso 
positivo,  em qual  estabelecimento se  daria  a custódia  preventiva,  bem 
como  informar  acerca  das  respectivas  condições  de  alojamento;  (b)  à 
Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal/DF  e  ao  Tribunal  de  Justiça  do 
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Distrito  Federal  e  Territórios  a  fim  de  que  esclareçam  se  o  preso 
provisório Geddel Quadros Vieira Lima responde a outros procedimentos 
criminais no Distrito Federal e, especialmente, se é destinatário de ordem 
prisional  diversa  da  emanada  desta  Suprema Corte;  (c)  ao  Diretor  do 
Complexo  Penitenciário  da  Papuda  para  que  se  manifeste  acerca  da 
possibilidade e conveniência da transferência ora pleiteada, esclarecendo, 
inclusive, se o pleiteante encontra-se custodiado em local condizente com 
a capacidade de alojamento da unidade. No mesmo expediente, foram 
requisitadas  ainda  informações  relacionadas  ao  comportamento 
carcerário do postulante.

Por meio de ofício protocolizado em 2.7.2019, o Juízo da 15ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF informou que “não foi  
localizado processo em nome de Geddel Quadros Vieira Lima tramitando neste  
juízo e, tampouco, mandado de prisão em aberto” (fl. 99).

O  Diretor-Geral  da  Penitenciária  I  do  Distrito  Federal,  em  ofício 
protocolado em 15.8.2019, informou que o peticionante está custodiado 
em  “ala  criada  à  destinação  de  custódia  de  presos  em  situação  de  
vulnerabilidade”  (fl.  112),  por  força  de  decisão  proferida  pela  Vara  de 
Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
Afirmou, ainda, que a sua custódia é realizada em local condizente com a 
vulnerabilidade,  “em  uma  cela  individual,  com  instalações  físicas  
recomendadas pela legislação pertinente, dispondo de vaso sanitário, água quente  
para o banho, cama e lavatório” (fl. 112). Consignou que o detento usufrui 
regularmente  do  banho  de  sol  diário  de  2  (duas)  horas;  da  visita  de 
familiares  a  cada  15  (quinze)  dias;  trabalha  voluntariamente  desde 
16.4.2019; é estudante à distância de diversos cursos profissionalizantes, 
“além de remir pena também pela leitura” (fl.  112).  Por fim, asseriu que o 
requerente se encontra em tratamento de saúde junto à equipe médica da 
unidade prisional,  demonstrando-se em “bom comportamento  e  adaptado  
aos procedimentos internos desta PDF” (fl. 112), não vislumbrando óbice ao 
pedido de transferência formulado.

Por meio de ofício protocolizado em 15.8.2019, o Juízo da 12ª Vara 
Federal  da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF comunicou  que ali 
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“tramita a Ação Penal n. 1238-44.2018.4.01.3400 movida pelo MPF em desfavor  
de JOSÉ YUNES E OUTROS na qual Geddel Quadros Vieira Lima é acusado” 
(fl. 115), não havendo qualquer decisão de prisão.

Em  petição  protocolizada  em  10.9.2019,  a  Procuradoria-Geral  da 
República  reitera  manifestação  anterior  na  qual  assente  com  o 
deferimento do pedido de transferência. 

Por meio de ofício protocolizado em 9.9.2019, o Juízo da 10ª Vara 
Federal  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal/DF  informou  que 
“GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA figura como réu em quatro processos  
que tramitam perante  esta  10ª  VF/SJDF” (fl.  134),  não havendo, contudo, 
ordem de prisão em vigor.

Em  ofício  encaminhado  a  esta  Corte  pela  2ª  Vara  Especializada 
Criminal da Seção Judiciária do Estado da Bahia/BA, protocolizado em 
28.10.2019, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização 
do  Estado  da  Bahia  informou  que  “disponibiliza  vagas  no  Centro  de  
Observação  Penal  -  COP,  Unidade  que  dispõe  das  condições  de  segurança  
exigidas para o recebimento de presos que respondam a ação penal naquela Corte  
Suprema” (fl. 152).

Em  nova  petição  protocolada  em  18.11.2019,  a  defesa  técnica  de 
Geddel  Quadros  Vieira  Lima  reitera  a  pretensão  de  “transferência  da  
custódia do peticionário para a cidade de Salvador/BA, mais especificamente ao  
Centro de Observação Penal” (fl. 158).

2. Conforme observado em outra oportunidade nestes autos, embora 
a Lei de Execução Penal assegure a custódia do preso provisório em local 
próximo ao  seu meio  social  e  familiar,  nos  termos  do  art.  103  da  Lei 
7.210/1984,  não  se  trata  de  direito  absoluto,  já  que  a  transferência  de 
presos, nas sempre percucientes lições do eminente decano, Min. Celso de 
Mello,  configura  “faculdade  do  juiz,  fundada  em razões  de  conveniência  e  
oportunidade” (RHC 117.977/MG).

Não  por  outra  razão  é  que  a  pretensão  ora  em  análise  foi 
inicialmente indeferida, por meio de decisão proferida em 9.4.2019, tendo 
em vista a necessidade de aferir-se as condições em que o peticionante 
encontra-se custodiado no Distrito Federal,  bem como a viabilidade da 
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aludida transferência para a cidade de Salvador/BA.
Nesse  ínterim,  sobreveio  o  julgamento  do  mérito  da  pretensão 

acusatória formulada em desfavor do requerente, tendo sido condenado 
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal à pena de 14 (catorze) 
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias-
multa,  pela  prática  dos  crimes  de  lavagem  de  capitais  e  associação 
criminosa, cuja acórdão ainda pende de publicação.

Em resposta aos questionamentos feitos por este relator, o Governo 
do  Estado  da  Bahia,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Administração 
Penitenciária  e  Ressocialização,  esclareceu  que  “disponibiliza  vagas  no  
Centro  de  Observação  Penal  -  COP,  Unidade  que  dispõe  das  condições  de  
segurança exigidas para o recebimento de presos que respondam a ação penal  
naquela  Corte  Suprema”  (fl.  152),  o  que  revela,  nesse  particular,  a 
possibilidade da transferência requerida.

A providência,  na  atual  quadra  da  persecutio  criminis,  também se 
revela  plausível,  tendo  em  vista  o  esgotamento  da  fase  cognitiva  da 
acusação formulada nos autos da AP 1.030, bem como a inexistência de 
ordens  de  prisão  emanadas  de  autoridades  com jurisdição  no  Distrito 
Federal  perante  as  quais  o  denunciado  Geddel  Quadros  Vieira  Lima 
também responde a outras ações penais.

3.  Ante o exposto,  defiro o pedido de transferência formulado por 
Geddel Quadros Vieira Lima, autorizando-o a cumprir sua custódia no 
Centro  de  Observação  Penal  -  COP,  localizado  na  cidade  de 
Salvador/BA.

Expeça-se ofício à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF 
para que dê cumprimento a esta decisão, promovendo, com conjunto com 
a Polícia Federal, a transferência do custodiado. 

Expeça-se, ainda, Carta de Ordem à 2ª Vara da Seção Judiciária do 
Estado  da  Bahia/BA  para  acompanhamento  e  controle  da  custódia, 
seguindo  no  expediente  cópia  do  acórdão  condenatório  e  respectiva 
certidão de julgamento, bem como desta decisão. 

Anoto, desde logo, que consoante decidido na AP 470 QO-décima 
primeira,  Rel.  Min.  JOAQUIM BARBOSA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
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13.11.2013,  fica  delegada,  por  meio  da  referida  Carta  de  Ordem,  a 
competência  ao  Juízo  da  2ª  Vara  da  Seção  Judiciária  do  Estado  da 
Bahia/BA  apenas para a prática dos  atos executórios do acórdão penal 
(inclusive emissão da guia de recolhimento), “excluindo-se da delegação a  
apreciação  de  eventuais  pedidos  de  reconhecimento  do  direito  ao  indulto,  à  
anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de  
regime  de  cumprimento  de  pena,  por  qualquer  motivo,  os  quais  deverão  ser  
dirigidos  diretamente  a  esta  Corte,  assim  como  outros  pedidos  de  natureza  
excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento  
do Supremo Tribunal Federal” (g.n.), sem prejuízo do exercício da função 
fiscalizatória por parte do órgão do Ministério Público Federal oficiante 
perante a 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia/BA, reportando 
eventuais incidentes à Procuradoria-Geral da República.

Intimem-se. 
Brasília, 6 de dezembro de 2019. 

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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