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Objeto: OPERAÇÃO BASTILHA.
 
          O presente feito teve início com o recebimento, neste Juízo, de cópias dos
mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do
Júri de São Sebastião no bojo dos autos nº 2018.12.1.001075-6, em desfavor dos presos
Luiz Estevão de Oliveira Neto, alocado na cela 04 da Ala B do Bloco 5 do CDP, e Geddel
Quadros Vieira Lima, alocado na cela 01 da Ala A dos mesmos bloco e presídio, os quais
foram cumpridos no dia 17 de junho de 2018, domingo, no período vespertino, por
policiais civis da Coordenação Especial de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e
aos Crimes Contra a Administração Pública -  CECOR/PCDF.
 
          Na cela de Luiz Estevão foram apreendidos os objetos descritos no auto de
apresentação e apreensão constante às fls. 06/08 deste feito, aos quais fiz citação no
item 05 da decisão que proferi às fls. 09/10, e, na de Geddel, o que consta no auto de
apresentação e apreensão de fl. 04, novamente descrito no mesmo item 05 da mesma
decisão.
 
          Diante da existência de indícios quanto à eventual prática de falta disciplinar,
determinei, dentre outras providências, a expedição de ofícios para a SESIPE e para o
CDP, a fim de que os respectivos gestores instaurassem procedimentos apuratórios,
visando à completa elucidação dos fatos.
 
          Determinei, ainda, que a direção do CDP esclarecesse por qual motivo Luiz
Estevão estaria alojado em cela junto com apenas mais um preso, apesar de o espaço
comportar, ao todo, 12 (doze) deles, enquanto todas as demais celas da Ala B estavam
com a lotação praticamente esgotada.
 
          Em resposta, a SESIPE encaminhou o ofício de fls. 12, noticiando que determinou
a instauração de Procedimento Apuratório Preliminar destinado a esclarecer as
circunstâncias em que os objetos apreendidos pelos policiais da CECOR chegaram ao
interior das celas de Luiz Estevão e de Geddel.
 
          Noticiou, ainda, que o procedimento que instaurou visa esclarecer se teria havido a
participação de algum Servidor na entrega aos presos de tais objetos, bem como que
teria determinado à Direção do CDP que instaurasse Inquérito Disciplinar - ID, com
adoção das providências previstas na Lei.
 
          Em complemento, o senhor Subsecretário da SESIPE informou que a autoridade
policial da CECOR lhe disse que na posse direta de Luiz Estevão foram apreendidos
cinco pendrives , bem como que ele teria admitido em vídeo que a tesoura apreendida
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lhe pertenceria, sendo certo que os demais itens teriam sido apreendidos dentro da cela
que ele ocupava (fl. 25).
 
          Já a Direção do CDP informou, através do expediente de fls. 27/32, que tomou
conhecimento do material apreendido somente depois de ter recebido o ofício que este
Juízo encaminhou para lá, ressaltando que a autoridade policial encarregada do
respectivo cumprimento não lhe enviou qualquer documento relacionado à "Operação
Bastilha", como ficou conhecido o ato deflagrado no dia 17 de junho de 2018.
 
          Esclareceu que solicitou informações ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do
Júri de São Sebastião acerca da medida cautelar que foi cumprida no Bloco 5 do CDP,
pedindo em especial que lhe encaminhassem elementos relativos às autoria e
materialidade quanto aos objetos que foram apreendidos na ocasião, para análise inicial
do inquérito disciplinar - ID que instaurou em desfavor de Luiz Estevão e de Geddel.
 
          Disse que, apesar de terem sido apreendidos 25 (vinte e cinco) itens na cela de
Luiz Estevão e 02 (dois) itens na cela de Geddel, o que se extrai das informações até
então prestadas é que, de concreto, apenas os 05 (cinco) mini pendrives teriam sido
localizados na posse direta de Luiz Estevão e referida posse seria proibida.
 
          Afirmou que todos os demais objetos aprendidos precisam ser sopesados com
outros elementos de prova que ainda deverão ser produzidas nos bojos dos inquéritos
disciplinares instaurados, a fim de que haja esclarecimento quanto à origem, ou seja, se
eram de uso efetivamente autorizado ou proibido.
 
          Informou, ademais que, com os indícios da prática de falta disciplinar,
desclassificou Luiz Estevão do trabalho interno que vinha desempenhando, por quebra
de confiança. Todavia, quanto ao isolamento preventivo, alegou que, "em face do
decurso do tempo de mais de duas semanas entre a falta e o recebimento das
primeiras informações o efeito pretendido teria se tornado inócuo, deixando para
aplicá-lo, se o caso, quando da conclusão do ID"(destaquei).
 
          A direção do CDP informou, igualmente, que Luiz Estevão estaria em uma cela
com apenas mais um interno, no caso, José Dirceu (atualmente em liberdade), porque
ambos seriam vulneráveis em relação a todos os demais presos, os quais, apesar de
idosos, seriam "homicidas, traficantes de drogas, assaltantes e pedófilos"
(destaquei).
 
          Acrescentou que "o poder econômico dos internos nominados passa a ser um
problema a mais para ser administrado, pois, se alocados numa mesma cela de
presos perigosos ficarão numa condição de absoluta exposição e, em sendo
minoria, a experiência de administração carcerária aponta que inevitavelmente
sofrerão extorsões e, caso cedam, alimentarão criminosos com recursos
financeiros ou, se negarem, estarão com a integridade física em risco, sendo um
dever do Estado resguardá-las"(destaquei).
 
           Acrescentou, ainda, que "nasce a necessidade  de uma cela que, mesmo
contando com doze vagas, ser ocupada apenas com um, dois, três ou quatro
internos e isto nem de longe pode ser interpretado como um privilégio ou regalia,
mas sim um dever de cautela do Estado de proteger os mais vulneráveis"
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(destaquei).
 
          Arrematou afirmando que, "se por um lado o poder econômico de
determinados internos nos impõe o dever de protegê-los, e indiretamente estamos
protegendo o próprio sistema carcerário, por outro lado, observamos que o interno
LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, possui certa ascensão sobre os demais
internos, exercida através da estrutura de advogados que possui, sendo bastante
comum internos solicitarem favores, pedidos que são geralmente para consultar
andamento processual através de seus advogados "(destaquei).
 
          Quanto a Geddel, mencionou que foi apreendido um caderno daqueles vendidos
nas cantinas do CDP, portanto seria objeto cuja posse é permitida, mas nada poderia
esclarecer, por enquanto, em relação aos documentos apreendidos dentro de um saco
plástico transparente, pois ainda não teria tido acesso ao conteúdo e precisaria colher
elementos probatórios durante a tramitação do ID.  
 
          Relatei.
 
          DECIDO .
 
          A análise dos autos permite aferir que, embora o processo nº 2018.12.1.001075-6,
no bojo do qual se originaram os mandados de busca e apreensão que foram expedidos
pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastiao em desfavor de Luiz
Estevão de Oliveira Neto e de Geddel Quadros Vieira Lima, tramitasse em segredo de
justiça, houve grande divulgação junto aos meios de comunicação, pela autoridade
policial da CECOR, sobre os respectivos cumprimentos, em operação denominada
"Bastilha" .
 
          Ao receber os documentos que ensejaram a abertura deste Procedimento verifiquei
que, em 18 de abril do corrente ano, o colegiado formado naqueles autos nº
2018.12.1.001075-6, autorizou as buscas nas celas de Luiz Estevão e de Geddel,
mediante a realização de tratativas entre a autoridade policial e este Juízo.
 
          As tratativas a que se referiram os Juízes integrantes do colegiado não
aconteceram na inteireza, na medida em que, somente na antevéspera do efetivo
cumprimento, ou seja, em 15 de junho subsequente, quase dois meses depois da
primeira expedição, já com os mandados renovados, os senhores delegados
compareceram nesta VEP para informar que os cumpririam, sem explicitar, contudo, a
data ou a logística que empregariam em seu cumprimento, tal como veio a ser
efetivamente executado.
 
          Entretanto, por meio da decisão proferida no dia 06 de julho do corrente ano, o
Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião autorizou o compartilhamento
dos elementos probatórios que instruem os Inquéritos Policiais originados da "Operação
Bastilha". Somente a partir do compartilhamento tive acesso efetivo a todas as
informações.
 
          Considerando que na condição de Juíza titular da VEP e Corregedora do sistema
penitenciário do DF, a mim incumbe zelar pelo correto cumprimento da pena e pelo
adequado funcionamento dos presídios, passo a analisar as circunstâncias que
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culminaram com as apreensões acima referidas; a divulgação dada pelas autoridades
policiais por meio da imprensa, para, ao fim, decidir sobre o funcionamento e destinação
do Bloco 05 do CDP, e, ainda, para proceder a nova alocação dos presos considerados
vulneráveis em relação a outros vulneráveis, conforme adiante explanarei.
 
          Com efeito, durante o desencadeamento da "Operação Bastilha" , os policiais
apreenderam 25 (vinte e cinco) objetos na cela de Luiz Estevão. Até a presente data,
somente 05 (cinco) mini pendrives e 01 (uma) tesoura - cujos indícios até então colhidos
o apontam como sendo o respectivo proprietário - são comprovadamente de uso proibido.
Todos os demais itens ainda pendem de vinculação a qualquer reeducando e, alguns
deles, de esclarecimento quanto à natureza, se proibida ou autorizada.
 
          Vários documentos também foram apreendidos na biblioteca do Bloco 05 e,
segundo divulgado pela autoridade policial, representariam suposto privilégio em favor de
Luiz Estevão, o qual, apesar de encarcerado, estaria usando o local como"escritório"
para gerir suas empresas, como verdadeiro "dono da Papuda", termos utilizados pelos
delegados responsáveis pelo desencadeamento da "Operação Bastilha" , durante a
entrevista coletiva que concederam.
 
          Contudo, em momento tão incipiente, antes de fazer declaração tão contundente,
seria necessário ter verificado, através dos processos e dos procedimentos relacionados
a Luiz Estevão, quando os papéis apreendidos foram levados para a biblioteca do Bloco
5 do CDP: a) antes do mês de janeiro de 2017 quando ele foi alvo da denúncia anônima
que dava conta de que naquela época estaria gerindo suas empresas e monopolizando
Servidores; b) antes da decisão que proferi delimitando a quais  documentos ele poderia
ou não ter acesso; c) depois da mencionada decisão, pois somente se caracterizada a
última hipótese, é que terá havido descumprimento da ordem judicial.
 
          Nessa linha de raciocínio, esclareço que exarei a ordem que delimitou a entrega de
papéis a Luiz Estevão no dia 19/12/2017, no bojo dos autos nº 0004054-
36.2016.8.07.0015 e o fiz em atendimento a pedido formulado pelo então Diretor do CDP,
José Mundim Filho, através do qual ele solicitou esclarecimentos sobre a quais
documentos o referido interno poderia ter acesso, justamente para evitar a continuidade
relativa à monopolização dos Servidores.
 
          Naquela decisão estabeleci que Luiz Estevão  somente poderia receber
documentos relacionados à sua pessoa física ou, eventualmente, algum que guardasse
relação com suas empresas, desde que a defesa obtivesse êxito em comprovar perante a
direção do CDP que a análise do respectivo conteúdo, pelo apenado, seria necessária.
 
          A partir da ciência daquela decisão, segundo informações encaminhadas para este
Juízo, a Direção do CDP vinha cumprindo a ordem, motivo pelo qual descaberia falar tão
precocemente em "O NOVO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL" como se divulgou nas
páginas de revista de circulação internacional e nas matérias jornalísticas de periódicos
locais.
 
          Da mesma forma, por iniciativa do então Diretor do CDP, José Mundim Filho,
restou estabelecido, em acordo firmado com a OAB/DF, o fluxo de Advogados que
atenderiam os presos do Bloco 5, para evitar que aqueles que representassem Luiz
Estevão monopolizassem os horários de atendimento, como vinha ocorrendo até o final
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de janeiro de 2017. E referido fluxo foi ratificado por este Juízo no bojo do processo
acima citado.
 
          Nesse contexto, é de se indagar: como poderia o preso Luiz Estevão "mandar na
Papuda", se ao deixar de receber documentos relacionados à suas empresas por
determinação desta VEP ele, interpôs, concomitantemente, recurso de agravo e pedido
de reconsideração?
 
          É fato notório, para quem milita no âmbito do sistema prisional, que nos Estados
onde presos reinam absolutos e se sobrepõem às autoridades gestoras, NINGUÉM
adentra ao presídio sem a permissão deles; não comem, nem possuem  benefício, ainda
que previsto na LEP, sem a permissão deles; não podem sequer ser beneficiados com
alvará de soltura sem permissão deles como, não raro, aconteceu, por exemplo, na
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em Roraima, conforme a mim narrado pela Juíza
da VEP, com jurisdição sobre aquela unidade, Joana Sarmento de Matos.
 
          Ademais, o fato de não ter acontecido dentro do CDP nenhum motim, rebelião, ou
insurgência de grande proporção contra o cumprimento de ordens, pelos presos, desde a
prisão de Luiz Estevão, ou por ele próprio, revela que ele não é "O NOVO PRIMEIRO
COMANDO DA CAPITAL".
 
          E tanto é assim que Luiz Estevão, quando contrariado em suas pretensões, precisa
interpor recurso judicial, como se constata a partir de simples consulta ao seu processo
de execução em curso neste Juízo, cujo conteúdo, aliás, é público, o que,
lamentavelmente, não afasta a possibilidade dele exercer liderança negativa frente
a alguns presos ou a alguns Agentes ou, ainda, de eventuais desvios de conduta
profissional destes. 
 
          Se por um lado as afirmações feitas pela autoridade policial junto à imprensa no
sentido de que o preso Luiz Estevão seria o "dono da Papuda"não podem ser acolhidas
como expressão da verdade, por outro, não se deve olvidar que o  trabalho por eles
desenvolvido, e que culminou, dentre outros,  na apreensão de pelo menos 05
(cinco) mini pendrives e 01 (uma) tesoura, cujos indícios apontam Luiz Estevão
como sendo o respectivo possuidor, trouxe à tona, ainda que em menor escalada,
recidiva de conduta, apta a exigir decisão deste Juízo a respeito dos fatos .
 
          É que a posse indevida daqueles objetos indica, tal como ocorrido em janeiro de
2017, que pode ter havido corrupção de agentes públicos, se afastada a possibilidade de
terem sido entregues a Luiz Estevão por alguns de seus visitantes que tenham
porventura burlado a vigilância ou, ainda, através de algum outro preso classificado para
trabalho fora do bloco, o qual também tenha conseguido burlar a segurança.
 
          Na verdade, em quaisquer das hipóteses acima aventadas, teria havido falha do
Estado, sobretudo se comprovada a primeira delas, e isso, sem dúvida, merece atuação
rígida deste Juízo, sobretudo por não ser a primeira vez que tais fatos ocorrem.
 
          Destarte, em dezembro de 2016 recebi denúncia anônima contendo graves
afirmações no sentido de que Luiz Estevão teria corrompido alguns dos agentes lotados
no CDP com intuito de receber privilégios durante o cumprimento de sua pena.
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          Naquela época, havia indícios de que Luiz Estevão teria, inclusive, doado um
imóvel para um dos agentes ali lotados em troca de recebimento de privilégios, como se
verifica do conteúdo da mídia juntada aos presentes autos, referente à apuração objeto
do IP 021/2017-DECO, retombado sob o nº 437/18 - CECOR, e que gerou o processo nº
2017.12.1.000588-3, cujo conteúdo foi compartilhado com esta VEP pelo Excelentíssimo
Senhor Juiz titular da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF.
 
          Naquela época, qual seja, dezembro de 2016, determinei a abertura de
procedimento, o qual passou a tramitar sob o nº 0000741-67.2016.8.07.0015, e nele
foram colhidos subsídios mínimos aptos a gerar plausibilidade no conteúdo da delação
anônima.
 
          Caracterizados os indícios necessários, encaminhei cópia do feito para o Ministério
Público, para a Delegacia de Combate ao Crime Organizado, à época representada pela
antiga DECO, e para a SESIPE, a fim de que cada autoridade adotasse as providências
cabíveis no âmbito de suas respectivas atribuições.
 
          Como consequência da atuação deste Juízo, aos 26 de janeiro de 2017, a SESIPE
realizou busca na Ala B do Bloco 5 onde Luiz Estevão já estava alojado e, naquela
ocasião, apreendeu dentro da cela dele diversos itens cujas posses não eram permitidas
tais como, por exemplo, máquina de café, cápsulas de café, salmão defumado, massa
importada, chocolate importado, dentre outros, constando, ainda, que ele teria
desacatado o Coordenador daquela Subsecretaria .
 
          Na ocasião, Luiz Estevão cumpriu 10 (dez) dias de isolamento preventivo e foi
desclassificado do trabalho interno que exercia à época.
 
          É bem verdade que o Inquérito disciplinar instaurado naquela ocasião foi
arquivado, ao argumento de que a falta disciplinar não teria se configurado, pois sequer
teria havido registro do desacato imputado a Luiz Estevão e os itens apreendidos teriam
adentrado a cela dele com permissão dos agentes que então compunham a direção da
unidade prisional, o que, embora pudesse vir a caracterizar crime, não geraria falta
disciplinar.
 
          Contudo, como acima destaquei, o inquérito policial civil, instaurado sob o nº
021/2017 perante a DECO, e posteriormente retombado sob o nº437/2018 - CECOR,
tramitou regularmente, culminando com o indiciamento de Luiz Estevão como incurso nas
sanções do art. 2º, §4º, Inciso II da Lei 12.850/2013 e pelo crime de corrupção passiva,
conforme informações contidas nas mídias compartilhadas com este Juízo.
 
          Transcorrido praticamente um ano e meio, o Ministério Público ainda não
denunciou Luiz Estevão ou qualquer agente do sistema prisional em razão dos fatos
objeto da denúncia anônima recebida perante este Juízo e que teriam sido praticados
entre o final de 2016 e janeiro de 2017. 
 
          Em razão do lapso temporal, poder-se-ia dizer que o Ministério Público seria
desidioso? A resposta é inequivocamente negativa. Evidentemente o Ministério Público
não é desidioso e não deixou de agir em momento algum.
 
          É que o crime de corrupção dificilmente deixa rastros óbvios, por se tratar de delito
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cujos atos correspondentes se mantêm nas sombras. Na verdade, segundo especialistas,
encontrar provas diretas, especialmente quando há empresários poderosos envolvidos, é
um "desafio global" e não é por outro motivo que o lapso temporal mais extenso se faz
necessário para angariar provas aptas a sustentar o oferecimento de eventual peça
acusatória.
 
          A caracterização de privilégio alcançado através de corrupção envolvendo
empresário poderoso definitivamente não é fácil e requer prudência.
 
          Pelo que restou até então apurado pelos policiais da CECOR, o afastamento do
Diretor e respectivo Adjunto e de outros servidores que atuavam junto ao CDP em janeiro
de 2017 por ocasião da localização dos primeiros objetos aptos a revelar indícios de
prática de corrupção atribuída a Luiz Estevão parece não ter sido suficiente.
 
          Nessa linha de raciocínio, não é de todo impossível que possa ter havido
participação comissiva ou omissiva de algum Servidor na entrega para Luiz Estevão dos
objetos proibidos que foram apreendidos durante a deflagração da "Operação Bastilha",
em 17 de junho deste ano de 2018, tal como ocorrido em janeiro de 2017.
 
          Por outro lado, os termos de declaração encaminhados a este Juízo pela Direção
do CDP, e que foram juntados a estes autos dando conta de que "é comum alguns
presos solicitarem favores para Luiz Estevão"ou que "alguns internos e ex-internos
trabalham para ele na rádio de sua propriedade"revelam que Luiz Estevão pode tê-los
cooptado, pois muitos trabalham fora do Bloco e podem ter tido a oportunidade de, em
retribuição, beneficiá-lo, de alguma forma. Claro que, nesta hipótese, se verídica, também
poderia vir a se caracterizar eventual negligência ou omissão por parte de algum (ns)
Servidor(es).
 
          A robustecer aquelas declarações, há outra, constante às fls.76/78 da mídia digital
juntada ao presente feito, e que diz respeito aos Autos do Pedido de Prisão Temporária e
Busca e Apreensão 2018.12.1.001191-9 em trâmite perante o Juízo Criminal e do
Tribunal do Júri de São Sebastião, prestadas na data de 03/04/2018, por um preso
recolhido na Ala 05 do referido Bloco 5, relatando que Luiz Estevão teria promovido
diversas benfeitorias naquele espaço, como instalação de interfones nas salas dos
advogados e a doação de televisores para instalação nas celas, bem como que ele
receberia alimentação diferenciada dos demais presos e, quando retirado do bloco
para realização de alguma atividade externa, não seria algemado como todos os
outros internos.
 
          A mesma testemunha relatou que os privilégios chegariam diretamente a Luiz
Estevão através de Agente Penitenciário ou por meio de outro preso que
porventura tenha trabalhado no refeitório dos Agentes, com a conivência de um
deles. 
 
          Segundo a referida testemunha, Luiz Estevão exerceria influência negativa
sobre os demais presos da Ala B  do Bloco 5 com quem convive e também sobre
Agentes Penitenciários, sem, contudo, declinar nomes ou maiores detalhes acerca
de tais privilégios.
 
          Reforço mais uma vez que, se por um lado não se pode afirmar que Luiz
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Estevão seja "o dono da cadeia" , porque não há prova do descontrole total do
Estado ou vácuo de Poder, por outro, há indícios de que ele vem exercendo
liderança negativa no ambiente em que atualmente está recolhido, pois, através de
alguma das hipóteses acima elencadas (ou eventualmente de qualquer outra
sequer imaginada) ele já foi flagrado, PELO MENOS DUAS VEZES, na posse de
objetos proibidos, tudo estando a indicar que, se não for imediatamente realocado
em outro local, além de dificultar a efetiva apuração dos fatos, pode vir a conseguir
novamente outros privilégios.
 
          Acresça-se o fato de que a condição de vulnerabilidade ostentada por Luiz Estevão
em relação aos demais vulneráveis alocados na Ala B do Bloco 5, acabou impedindo o
uso de todas as vagas disponíveis no CDP, unidade deveras colapsada justamente por
falta de vagas.
 
          Relativamente ao Bloco 5 do CDP, registro que, aos 19 de setembro de 2014,
proferi decisão no bojo do Procedimento nº 0025669-53.2014.807.0015,referente à
instalação e funcionamento da Ala dos Vulneráveis e através dela autorizei a
transferência da Ala dos ex-policiais, e de pessoas com formação escolar de nível
superior, do CIR para a Ala A do referido Bloco.
 
          No bojo da mesma decisão, autorizei a destinação da Ala B aos presos vulneráveis
em relação ao restante da massa carcerária, pois, conforme lá consignei, existem
aqueles que não podem ser misturados aos demais, sob pena de serem alvos de crimes
de ameaça, lesão corporal, extorsão, estupro, dentre outros, sobretudo quando os
autores em potencial sabem, de antemão, que são pessoas com boa condição financeira
ou detentoras de poder político ou com capacidade de influência.
 
          Como o sistema prisional é bastante dinâmico e intrincado como um verdadeiro
"jogo de xadrez", para driblar a superlotação e resguardar a integridade física dos presos,
foi necessário alocar idosos na Ala B do Bloco 5, pois eles são igualmente vulneráveis e
devem ser recolhidos em local próprio, conforme, inclusive, previsão expressa no § 1º do
artigo 82 da LEP. Entretanto, essas transferências geraram situação que agora tornou-se
insustentável, demandando nova intervenção deste Juízo.
 
          É que, dentre os idosos alocados na Ala dos Vulneráveis, há vários que respondem
ou já foram condenados pela prática de crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e
crimes contra a dignidade sexual, como estupro e pedofilia, cujos perfis afastam a
alocação deles na mesma cela daqueles que possuem alto poder aquisitivo e/ou são
detentores de poder político com grande capacidade de influência, pois, uma vez
recolhidos dentro da mesma unidade celular sem a mesma vigilância exercida quando
ocupam áreas comuns, podem vir a ser vítimas.
 
          A situação acima descrita gerou o fato absurdo de Luiz Estevão ter
permanecido na companhia de apenas mais um preso ou sozinho, conforme a
época, em uma cela com capacidade para 12 (doze) presos, enquanto nas demais a
lotação estava praticamente esgotada.
 
          Quanto a Geddel, destaco que ele foi inicialmente alojado na Ala A do Bloco 05 em
cela coletiva, porque naquela época Lucio Bolonha Funaro estava preso em uma cela da
Ala B e ambos não poderiam ter contato um com o outro devido às estratégias usadas
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pelas respectivas Defesas junto ao Juízo de conhecimento. 
 
          Quando Lucio Funaro foi beneficiado com alvará de soltura, Geddel foi realocado
na Ala B, onde seu perfil, na verdade, se encaixava. Contudo, no mesmo dia, ele solicitou
retorno à cela coletiva da Ala A, por não ter querido dividir cela com Luiz Estevão por
causa de desentendido havido entre eles, motivo pelo qual, inclusive, o então Diretor,
José Mundim Filho, sequer teve tempo hábil para registrar a transferência junto ao
SIAPEN.
 
          Destarte, pelos mesmos motivos acima mencionados, não é recomendável que,
com a saída de Luiz Estevão, Geddel seja novamente levado para a Ala B, pois, tendo
perfil semelhante, ele também poderia vir a ser alvo de crimes e tornaria a haver
obstrução de vagas. Ademais, é do conhecimento deste Juízo que, na Ala e cela onde
ele se encontra, vem causando inúmeros transtornos à direção carcerária, por
indisciplina, sendo inegavelmente mais difícil o controle, por exemplo, de entrega de
medicação, em cela coletiva.
 
          Com efeito, assim como Luiz Estevão, o preso Marcio Henrique Junqueira Pereira
foi alojado na ala B do Bloco 5, após o recebimento da decisão que proferi nos Autos do
Pedido de Providências 0006283-95.2018.807.0015, através da qual determinei que ele
fosse colocado em lugar compatível com as recomendações médicas de repouso, sem
esforços físicos por 60 (sessenta) dias contados da emissão da alta hospitalar, relativo à
intercorrência de saúde emergencial que originou a sua internação.
 
          Luiz Estevão, Geddel e Márcio Henrique são pessoas públicas, que já ocuparam
cargos de alto escalão nos Poderes Executivo e Legislativo Federais. Nesse sentido,
considerando a diferença entre o poder aquisitivo deles e do restante da massa
carcerária, bem como a notoriedade dada às suas prisões e a influência política que
ainda demonstram possuir, mostra-se recomendável a adoção de medidas preventivas
no sentido de mantê-los separados, a fim de resguardar suas respectivas integridades
físicas e também primar pela manutenção da segurança e da estabilidade carcerárias,
além do aumento do número de vagas.
 
          Dessa forma, a transferência deles será positiva, no sentido de possibilitar maior
atenção às suas necessidades, em ambiente onde serão mais bem monitorados,
inclusive por unidade de saúde localizada nas dependências do próprio Bloco F da PDF I,
mas sem tornar obsoletas vagas que podem vir a ser ocupadas por outros internos em
um sistema superlotado.
 
          Nessa questão relativa à ocupação de cela por presos vulneráveis assim
considerados frente aos que são igualmente vulneráveis (por motivos outros), entendo
que a direção do CDP agiu com prudência quando promoveu a alocação de Luiz Estevão
sozinho em uma cela da Ala B, de Márcio Henrique na Ala B junto com um cuidador, já
que estava recém operado e de Geddel junto com ex-policiais, na Ala A, pois lhe
incumbia, e ainda incumbe, zelar pela integridade física de TODOS os presos e também
tentar evitar que alguns deles voltem a cometer novos crimes tendo por alvo os próprios
companheiros de cela.
 
          Entretanto, é inadmissível que, em um sistema carente de vagas, haja
"congelamento" ou reserva de algumas delas ou mesmo que haja alocação de presos
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que não são ex-policiais com aqueles que o são, notadamente quando há outra solução
apta a resolver a situação fática posta em apreciação, qual seja, o Pavilhão de
Segurança Máxima - PSM, sem quaisquer prejuízos.
 
          É de se ver que a estrutura arquitetônica das celas de PSM propicia, a um só
tempo, a separação dos presos vulneráveis em relação aos demais integrantes da massa
carcerária, mormente aqueles que são vulneráveis em relação aos próprios vulneráveis;
obstam a inutilização de vagas, porquanto abrigam um preso por cela; e preservam suas
integridades físicas, sem descurar dos direitos inerentes a todos eles, quais sejam,
banhos de sol diários, recebimento de visitas, acesso às cantinas, à leitura, à
classificação para o trabalho interno, dentre outros.
 
          Além disso, cumpre ressaltar que o Ordenamento Jurídico pátrio permite que um
mesmo conjunto arquitetônico possa abrigar presos em situações processuais distintas,
desde que devidamente isolados (confira-se no § 2º do artigo 82 da LEP).
 
          Acresça-se o fato de que não houve imposição de isolamento preventivo por parte
da direção do CDP nem a Luiz Estevão e nem a Geddel (refiro-me a "Operação
Bastilha"), que seria cabível a partir da apreensão dos objetos descritos nos mandados
de busca e apreensão noticiadas em linhas volvidas.
 
          Embora o gestor tenha entendido que a medida seria inócua frente ao lapso
temporal transcorrido entre a data dos fatos e aquela em que foi oficialmente comunicado
acerca das apreensões, não se deve olvidar que os fatos ocorridos em janeiro de 2017 e
aqueles que aconteceram no dia 17 de junho do corrente ano, se deram no mesmo local,
qual seja, Bloco 05 do CDP.
 
          É evidente que, para apuração isenta junto aos demais presos que ocupam as Alas
do Bloco 5 e o completo esclarecimento dos fatos, faz-se necessário o afastamento de
Luiz Estevão de lá para o PSM, reordenando a lógica do preenchimento das vagas do
Bloco 5, o que abre espaço também para a transferência de Geddel e de Márcio
Henrique para o mesmo local, detentores de perfis bem semelhantes, assim como a
necessidade de resguardo de suas integridades físicas frente aos demais presos.
 
          Além do mais, a localização física das celas do PSM, na parte final da unidade
prisional, e não rente ao portão de entrada, como é o caso do Bloco 5 do CDP e, ainda, o
fato de suas celas serem individuais, permitirá maior controle dos Agentes sobre as
pessoas que terão acesso aos presos e isso certamente evitará ou, pelo menos
dificultará, a prática, por exemplo, de crime de corrupção.
 
          A transferência dos presos acima mencionados para o PSM é uma das medidas
que incumbe ao Estado, neste caso representado pelo Poder Judiciário, para evitar
lacuna ou vácuo de poder ou, noutras palavras, para não permitir que um ou mais presos
assumam a gestão do presídio ou da ala ou da cela ou venha a impedir a ocupação de
vagas por outros presos a ponto de obrigá-los a se amontoarem em um lugar, quando
pode e deve haver equilíbrio na distribuição equânime delas.
 
          Aproveito o ensejo para ressaltar, por oportuno, que as celas do PSM cumprem a
norma programática contida no artigo 88 da LEP que adotou a regra de cela individual
com requisitos básicos quanto à salubridade e área mínima, litteris:
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"Art. 88 O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório,
aparelho sanitário e lavatório.
 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
 

a)   Salubridade do ambiente pela concorrência dos
fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico
adequado à existência humana;
 
b)     área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)."
(Destaquei).
 

          Abro um parêntesis para trazer à baila outro fator importante a ser considerado em
relação a transferência de Luiz Estevão da Ala B do bloco 5 do CDP para uma cela do
PSM, qual seja, a suspeita de que ele teria sido responsável pela execução da reforma
do Bloco 5 do CDP, que ora ocupa.
 
          É bem verdade que não há comprovação de ilicitude em relação àquele fato, pois
os processos relacionados a eventuais ilícitos penais e administrativos ainda estão
tramitando na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião e na 1ª Vara da
Fazenda Pública do DF sob o nº 2016.01.1.082042-0, competindo aos colegas com
assento naqueles doutos Juízos (e somente a eles) o julgamento dos fatos relacionados
à dita reforma.
 
          Entretanto, considerando que os fatos relacionados à reforma do Bloco 5 do CDP
ainda não estão solucionados judicialmente, é de bom alvitre que Luiz Estevão seja
afastado de lá.
 
          Quanto ao Bloco 5, não posso deixar de reconhecer que a estrutura arquitetônica
dele é mais frágil que a dos demais blocos existentes no CDP. Os muros são mais baixos
e o teto não tem a mesma proteção dos outros. Lá, ao contrário do que muitas vezes
afirmam as partes em processos diversos, não existe posto de atendimento médico,
tampouco enfermaria nos moldes daquela localizada no Bloco 04 da mesma unidade.
 
          Assim, não há falar em alocação de doentes, menos ainda de cadeirantes,
porquanto o Bloco 5 não é adaptado segundo as normas de acessibilidade, sendo certo
que, nos demais presídios, há a devida adaptação para presos portadores de
necessidades especiais, inclusive no próprio CDP, no Bloco 04.
 
          Noutro giro, a Ala B do Bloco 5 já abriga os idosos que são vulneráveis em relação
ao restante da massa carcerária, conforme já decidi em procedimento próprio e em
conformidade com o disposto no § 1º do artigo 82 da LEP.
 
          Destarte, considerando a informação dada pela SESIPE no sentido de que há
muitos idosos que atualmente estão cumprindo suas penas em presídios diversos, ao
arrepio da decisão desta VEP e do mencionado dispositivo legal, mostra-se necessário
destinar toda a Ala B do Bloco 5 do CDP ao cumprimento de pena pelos idosos, com a
manutenção dos mesmos procedimentos-padrão relativos à segurança e à disciplina
exigidos de todos os demais presos do DF.
 
          Estabelecido que a Ala B do Bloco 5 será destinada exclusivamenteaos presos
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idosos, exsurge mais um argumento apto a referendar a transferência dos presos Geddel,
nascido 18 de março de 1959, e Marcio Henrique, nascido em 27 de janeiro de 1968,
para a Ala G do Bloco F da PDF I, pois nenhum dos dois é considerado idoso perante a
Lei de Regência e nenhum dos dois, pelo perfil delineado em linhas volvidas, poderá ser
alocado junto com o restante da massa carcerária.
 
          Ante o exposto, DECIDO :
 
          a) transferir imediatamente, em caráter cautelar , os presos LUIZ ESTEVÃO DE
OLIVEIRA NETO, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e MÁRCIO HENRIQUE
JUNQUEIRA PEREIRA, para a Ala G do Bloco F da PDF I, que se destinará doravante a
abrigar presos que apresentem vulnerabilidade em relação aos demais e que, justamente
por isso, não possam ter contato algum dentro de suas respectivas celas com
custodiados que não tenham o mesmo perfil, para evitar que sejam alvos de crimes
diversos.
 
          As celas deverão respeitar a Resolução nº 09/2011 do CNPCP e deverão atender
às especificações dos artigos 88 e seu parágrafo único, artigo 82, §§ 1º e 2º todos da
LEP, especialmente quanto a adequação à condição de idosos dos presos.
 
          b) ratificar a destinação da Ala B do Bloco 5 do CDP, agora exclusivamente para
os presos idosos, sendo certo que aqueles que atualmente estão cumprindo suas
respectivas penas em locais ou presídios diversos deverão ser transferidos para lá, com
imediata comunicação a este Juízo, que se encarregará de intimar previamente o
Ministério Público, antes de ratifica-las, conforme, aliás, vinha sendo adotado nos autos
do Procedimento nº 0025669-53.2014.807.0015.
 
          Deem vista ao Ministério Público para ciência desta decisão liminar e para
manifestação quanto ao mérito.
 
          Intimem as Defesas dos sentenciados Luiz Estevão, Geddel e Márcio Henrique
para ciência desta decisão liminar e para manifestação quanto ao mérito.
 
          Com relação a Geddel e Márcio Henrique, comuniquem à 10ª Vara Federal da
Seção Judiciária do DF e ao Supremo Tribunal Federal, responsáveis por suas
respectivas situações processuais, encaminhando cópia da presente decisão para
ciência.
 
          Oficiem em resposta ao expediente de fls. 14/19 encaminhado a este Juízo,
informando que após a decisão por mim proferida no bojo dos autos nº 0004054-
36.2016.807.0015, em 19/12/2017, restou determinado que "somente estão autorizados a
ser entregues ao sentenciado documentos diretamente relacionados a processos judiciais
ou administrativos nos quais ele conste como parte na condição de pessoa física".
 
          A partir de então, somente estava autorizado o ingresso de documentos
relacionados às pessoas jurídicas ou a processos nos quais sejam parte apenas as
empresas de titularidade do sentenciado, salvo se a Defesa comprovar que o processo
trata de interesse do apenado enquanto pessoa física ou dependa exclusivamente de
informações que somente ele detenha.
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          Juntem cópia desta decisão aos autos do Procedimento nº 0025669-
53.2014.807.0015.
 
          Por fim, comuniquem à SESIPE e às direções do CDP e da PDF I, para
cumprimento.
 
          CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO PARA A PRESENTE DECISÃO. 
 
 
 
                                                                                                                                              

       Distrito Federal, 19 de Julho de 2018.
 

 
 

LEILA CURY 
JUIZ DE DIREITO
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