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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 10ª
VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

“Não há delito aparente em obter informação, quando este ato
não é ilegal e muito menos criminoso. Mais que isso, é um ato
até esperado considerando a inexistência de proibição de
contato com a esposa do Delator e a natureza da posição de
investigado do próprio Geddel.
Donde o ilícito?”

Processos

n.º

0027443-47.2017.4.01.3400

e

0027979-

58.2017.4.01.3400

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, qualificado nos autos do processo
de número em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem,
vem à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, diante
do absurdo e teratológico novo pedido de prisão preventiva contra
este Peticionário, expor e requerer o que segue.

Com efeito, em lamentável afronta direta ao quanto decidido pelo
Desembargador Relator do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
com as devidas licenças, em aparente tentativa de se induzir esse Juízo
em erro, o Ministério Público Federal formulou novo requerimento de
prisão preventiva contra este Peticionário.
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Alega, nesse sentido, a existência de pretensos novos elementos, que
justificariam a custódia cautelar, especificamente os depoimentos
prestados por Raquel Pitta e Lucio Funaro.

Não convém deslembrar que, se as palavras destas pessoas eram
importantes para qualquer cautelar, elas deveriam ter sido pedidas
antes. Somente ao depois, quando desnudada a desnecessidade e a
ilegalidade da prisão, apareceu a preocupação em querer ouvir estas
pessoas.

Pesa dizer que, já neste ponto, o pleito ministerial funda-se em grave
equívoco (seguramente por erro material, disso a defesa técnica tem
plena ciência, porque caso contrário, se tivesse sido intencional, teria
configurado

indisfarçável

litigância

de

má

fé):

tanto

o

Desembargador Relator que concedeu liminarmente a ordem de
habeas corpus em favor de Geddel Vieira Lima tinha conhecimento,
quando proferiu sua decisão, dos aludidos depoimentos (assim como
das pretensas ligações que se reputam efetuadas), que sobre eles fez
expressa menção. A propósito, confira-se trecho da decisão:

Não há delito aparente em obter informação,
quando este ato não é ilegal e muito menos
criminoso. Mais que isso, é um ato até esperado
considerando a inexistência de proibição de contato
com a esposa do Delator e a natureza da posição de
investigado do próprio Geddel.
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Donde o ilícito?

Aliás, o MPF sustenta no seu pedido que o E. TRF da primeira região
não teve acesso ao depoimento da Sra. Raquel Pitta. Para se
comprovar,

transcreva-se

literalmente

o

que

foi

escrito

pelos

presentantes do MPF:
Após a detida análise dos novos elementos de prova
encaminhados pela Polícia Federal, em especial do
exame pericial e dos termos de depoimentos de
RAQUEL PITTA e LÚCIO FUNARO (em trechos não
conhecidos

pela

recente

decisão

monocrática

proferida pelo eminente Desembargador Federal Ney
de

Barros

Bello

Filho),

e

considerando

que

tais

elementos não somente corroboram os fatos narrados
anteriormente por este órgão ministerial em favor da
necessidade da prisão preventiva como também agravam
ainda mais a situação do investigado, o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL entende plenamente justificada a
apresentação de novo pedido de prisão preventiva em face
de GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, com respaldo – repitase – nos novos elementos de prova que indicam a
ocorrência do crime de exploração de prestígio (art. 357 do
Código

Penal)

associado

ao

crime

de

embaraço

a

investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei
nº 12.850/2013).
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Cumpre assinalar que Lúcio Funaro fora ouvido por duas vezes acerca
dos pretensos telefonemas, sem que jamais tenha mencionado ser alvo
de qualquer ameaça, apenas utilizando o verbo “estranhar”.

Não, não é verdade. E tudo na vida precisa de limites. Inclusive, e,
sobretudo, a irrefletida sanha persecutória.

Tanto sua excelência o Exmo. Desembargador Federal Ney Bello tinha
conhecimento do depoimento que a ele faz menção expressamente.

Veja-se:
Da leitura dos “Termos de Declarações” – por mim
solicitadas ao juízo de origem e juntadas aos autos -,
verifico que a declarante – Raquel Albejante Pitta (cônjuge
do corréu Lúcio Bolonha Funaro) – em nenhum momento
relata

que

quaisquer

ela

ou

ameaças

sua

família

feitas

pelo

tenha

recebido

ora

paciente.

Ademais, inexiste proibição de contato entre ambos

Que tal, então, para denunciar a verdade, colocar um texto do lado do
outro?

Observe-se...
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Após a detida análise dos novos

Da

elementos

Declarações”

de

prova

leitura

dos
–

“Termos
por

de
mim

Polícia

solicitadas ao juízo de origem e

Federal, em especial do exame

juntadas aos autos -, verifico que

pericial

de

a declarante – Raquel Albejante

RAQUEL

Pitta (cônjuge do corréu Lúcio

PITTA e LÚCIO FUNARO (em

Bolonha Funaro) – em nenhum

trechos não conhecidos pela

momento relata que ela ou

recente decisão monocrática

sua família tenha recebido

proferida

quaisquer

encaminhados
e

pela

dos

depoimentos

termos

de

pelo

eminente

ameaças

feitas

Desembargador Federal Ney

pelo ora paciente. Ademais,

de

inexiste proibição de contato

Barros

Bello

Filho),

e

considerando que tais elementos

entre ambos

não somente corroboram os fatos
narrados anteriormente por este
órgão ministerial em favor da
necessidade da prisão preventiva
como também agravam ainda
mais a situação do investigado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
entende plenamente justificada a
apresentação de novo pedido de
prisão preventiva em face de
GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA,
com respaldo – repita-se – nos
novos elementos de prova que
indicam a ocorrência do crime de
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exploração de prestígio (art. 357
do Código Penal) associado ao
crime

de

investigação

embaraço
de

a

organização

criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº
12.850/2013).

O pleito de prisão preventiva, dessa forma, nada mais é que
verdadeiro terrorismo processual, vã tentativa de sufocar o
Poder Judiciário e, ainda mais grave, jogar a opinião pública
contra esse Juízo, explorando que a ausência de conhecimentos
técnicos da população sobre os fatos do processo cause
indevida comoção pela decretação de gravosa medida cautelar.

Mais uma vez, utiliza-se de exatos mesmos trechos utilizados como
uma “verdadeira redação nariz de cera” para pessoas anteriores, em
reprodução irrefletida, repudiável “copiar” e “colar”, de outras peças
processuais e o pior, quando se referem outras pessoas.

Inclusive, pretendendo fazer Lombroso redivivo, vale-se novamente de
gongóricas

expressões

(desprovidas

de

significado

processual,

revelando a intenção de camuflar a falta de argumentos para o pedido),
tais como “serial criminal”. Fosse verdadeiramente imputável ao
Peticionário tal adjetivação, após 07 (sete) meses de deflagração da
Operação Cui Bono, não deveria o Ministério Público já ter formalizado
uma acusação?
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Infere-se da petição não apenas um pueril inconformismo com a
decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em verdadeira
manifestação de desprestígio ao Poder Judiciário, como também uma
tentativa de subversão da ordem constitucional, pretendendo-se
antecipar aplicação de pena, sem nem ao menos processo.

Resta ainda mais evidente, excelência, que o óbvio propósito não
declarado deste insubsistente, injustificável e suis generis pedido de
prisão é a habilidosa e engenhosa (reconheça-se) tentativa (vã,
consigne-se) de emparedar o poder judiciário (que, felizmente,
tem prerrogativas constitucionais). Veja-se que mesmo aqueles
que não lidam no dia a dia de órgãos de controle sabem que medidas
cautelares são regidas pelo princípio da oportunidade, de uma tal sorte
que devem ser manejadas sem que o investigado delas tome
conhecimento. Ora, como harmonizar este princípio com o alarido e a
histeria processual de colocar, no sítio, na página OFICIAL e
institucional,

o

malsinado,

desarrazoado

e

desfundamentado

pedido?1

Por que este segundo (e disparatado pedido) foi para a página oficial e
o primeiro não?

1

http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-df-envia-a-justica-novo-pedido-deprisao-preventiva-de-geddel-vieira-lima
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Confia-se, então, que esse Juízo de Primeiro Grau não vai se sobrepor
à ordem constitucional, à decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região e nem se deixará sufocar por quem, por mero terrorismo
processual, enxerga na prisão processual uma possibilidade de extrair
delações2.

O Peticionário não se submeterá a tal pressão, mesmo porque
nada tem a delatar.

Sempre oportuno lembrar a decisão do Ministro Teori Zavascki:
É certo que não consta ter o paciente se disposto a
realizar colaboração premiada, como ocorreu em
relação aos outros. Todavia, essa circunstância é
aqui absolutamente irrelevante, até porque seria
extrema arbitrariedade – que certamente passou
longe da cogitação do juiz de primeiro grau e dos
Tribunais que examinaram o presente caso, o TRF
da 4ª Região e o Superior Tribunal de Justiça –
manter a prisão preventiva como mecanismo para
extrair do preso uma colaboração premiada, que,
segundo a Lei, deve ser voluntária (Lei 12.850/13,
art. 4º, caput e § 6º). Subterfúgio dessa

“A conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de
impedir que os investigados destruam provas, o que é bastante provável no caso dos
pacientes, que lidam com o pagamento a vários agentes públicos, mas também na
possibilidade de a segregação influenciá-los na vontade de colaborar na apuração de
responsabilidade, o que tem se mostrado bastante fértil nos últimos tempos.”
(Parecer do Procurador Regional da República Manoel Pastana, nos autos do HC
5029050-46.2014.404.0000 – TRF4).
2
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natureza,

além

fundamentais

de

atentatório

direitos

Constituição,

aos

consagrados

constituiria

medievalesca

que

cobriria

mais
na

medida
de

vergonha

qualquer sociedade civilizada. (HC 127186,
Relator(a):
Turma,

Min.

julgado

TEORI
em

ZAVASCKI,

28/04/2015,

Segunda

PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC
03-08-2015)

Assim, espera-se o respeito ao quanto decidido pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, com a denegação do pleito de prisão preventiva.
Eventualmente, nos termos do artigo 282, §3º, do Código de Processo
Penal, requer a intimação para manifestação sobre o pedido de prisão,
concedendo-se cópia do requerimento e das peças necessárias.

Por fim, ressalta que já foi designada data para realização da oitiva
deste Peticionário, que se mantém, como sempre esteve, à disposição
desse Juízo para prestar qualquer esclarecimento.
Nestes termos, pede deferimento.
De Salvador/BA para Brasília/DF, 13 de julho de 2017.
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