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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

AÇÃO PENAL N. 1.030 
AUTOR: 	Ministério Público Federal 
RÉUS: 	Geddel Quadros Vieira Lima 

Lúcio Quadros Vieira Lima 
Job Ribeiro Brandão 
Luiz Fernando Machado da Costa Filho 

PETIÇÃO GTLJ/N° 9480/2020 

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

O Ministério Público Federal, por intermédio da Subprocuradora-Geral da Repú-

blica signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem expor e requerer o 

que segue. 

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, por intermédio da petição de fls. 

6436/6443, requer a progressão para o regime semiaberto, argumentando ter satisfeito os 

requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse. 

Por meio do despacho de fl. 656, o Presidente do STF remeteu os autos ao 

Ministério Público Federal. 

É o relatório. 
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II 

O réu foi condenado nesta Ação Penal n. 1.030 a 14 anos e 10 meses de reclusão, 

em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 106 dias-multa. Desse modo, deve 

cumprir 29 meses e 18 dias para fazer jus ao beneficio pleiteado. 

Considerando que a prisão preventiva foi implementada em 03/07/2017, o 

requisito objetivo foi satisfeito, nos termos das Súmulas n. 716 e 717 do STF. 

Essa constatação independe do cálculo da remissão da pena, que, todavia, não 

pode ser reconhecida nessa instância, pois os documentos comprobatórios do exercício de 

atividades laborais e da leitura juntados aos autos pelo réu (fls. 6447/6494) não estão 

assinados pelo Juiz das Execuções Penais, a demonstrar não terem sido ainda apreciados pela 

autoridade competente. 

Finalmente, também o requisito subjetivo foi satisfeito, pois a certidão acostada à 

fl. 6445 atesta o bom comportamento do réu. 

III 

Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se para que seja 

deferido o pedido de progressão para o regime semiaberto de GEDDEL QUADROS VIEIRA 

LIMA. 

Brasília, 03 de fevereiro de 2020. 

LJND'ÔRSII MARIAAR4JJO 
SUBPROCURAD RA-GERAL DA PÚBLICA 
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