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Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes,

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e

em virtude do despacho de fl. 1404, vem manifestar-se nos seguintes termos:

I

Vieram os autos a esta Procuradoria-Geral da República (PGR) para manifestação

acerca da petição de fls. 1362/1363 (autuada sob o nº 25890/2019), em que LÉLIS MARCOS

TEIXEIRA,  paciente  no  Habeas  Corpus em  epígrafe,  postula autorização  para  viajar  a

Amsterdã,  na  Holanda,  no  período  de  21  a  29  de  maio  deste  ano,  com  o  objetivo  de
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comparecer ao casamento do filho, Guilherme Romano Teixeira.

Para tanto, a defesa tece a seguinte argumentação:

Ocorre que o filho do requerente, Guilherme Romano Teixeira, reside em Amsterdam,
Holanda, e lá irá se casar com sua noiva, Ursula Tavares Puetter, no dia 23 de maio de
2019. Por isso, organizou celebração para os amigos e familiares (conjunto de docs. nº 1
- e-mail do consulado confirmando a data do casamento; notícia do casamento veiculada
em jornal holandês e sua respectiva tradução juramentada).

Por certo, o paciente compreende a seriedade das medidas cautelares diversas da prisão
que lhe foram impostas. Contudo, acredita que, no curso dos processos a que responde
desde 2017, deixou evidente sua absoluta ausência de intenção de se evadir da aplicação
da lei, tendo atendido prontamente a todos as intimações da Justiça, demonstrando total
disposição para responder aos referidos processos penais.

Dessa forma, é a presente para requerer que seja concedida autorização excepcional de
saída do país pelo requerente, apenas no período entre os dias 21 e 29 de maio deste ano,
para que possa comparecer ao casamento de seu filho.  Notoriamente,  o casamento é
evento de enorme importância na trajetória de um jovem, que, a princípio, não voltará a
ocorrer em toda a sua vida. A presença do requerente na celebração, que contará com to-
dos os entes queridos de Guilherme Romano Teixeira, é de extrema valia emocional,
tanto para o noivo quanto para seu pai, que deseja participar dos grandes eventos da vida
do filho.

Para tal fim, o paciente apresenta, anexa à presente, a reserva de suas passagens aéreas,
de ida e de volta (doc. nº 2), e esclarece que caso seja marcado qualquer ato processual
durante o período de sua ausência, prontamente providenciará passagem para que possa
estar presente.

Vieram os autos a esta Procuradoria-Geral da República para manifestação.

II

O pedido aqui formulado não comporta acolhimento.

A uma, porque a autorização para realização de tal viagem deve, primeiramente,

ser submetida ao crivo de apreciação do Juízo competente, 7ª Vara Federal Criminal da Seção

Judiciária do Rio de Janeiro, como, inclusive, fizeram outros corréus.

A duas, porque  a situação em tela não é suficiente e adequada para justificar a

ausência do requerente do país.

Com  efeito,  na  decisão  acostada  às  fls.  662/677,  nada  obstante  a  contrária

manifestação  da  PGR,1 Vossa  Excelência  entendeu pela  suficiência  das  medidas  cautelares

1 Fls. 871/922
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alternativas para resguardar a ordem pública e garantir a  aplicação da lei penal presença do

acusado no processo e na execução da pena no caso de condenação.

Naquela  ocasião,  salientei  a posição  central  ocupada  por  LÉLIS TEIXEIRA na

organização  criminosa  instalada  no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro como

presidente  da  FETRANSPOR e  da  RIO ÔNIBUS,  atuando  como  dos  principais  homens  de

confiança do ex-Governador SÉRGIO CABRAL.

Pelo esquema de corrupção  envolvendo a  FETRANSPOR,  LÉLIS TEIXEIRA é réu

em 3 ações penais perante o Juízo Titular da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do

Rio de Janeiro:

• 2 referentes à Operação Ponto Final, que investiga um esquema de pagamento

de propina para  empresários – integrantes do núcleo econômico da organização

criminosa – em troca de benefícios no sistema de transporte público (ações penais

n. 0505914-23.2017.4.02.5101 e 0505915-08.2017.4.02.5101);

• 1  referente  à  Operação  Cadeia  Velha,  cujo  objeto  é investigar  esquema  de

pagamento de  propinas a  deputados estaduais em troca de votos favoráveis na

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) a temas relacionados

ao setor de transportes públicos (processo n. 0502138-78.2018.4.02.5101). 

As  duas  primeiras  estão  em  sua  fase  final,  com  interrogatórios  inclusive  já

realizados, sendo que a  terceira  conta  com sentença condenatória  proferida contra os

denunciados, tendo LÉLIS TEIXEIRA sido condenado a 13 anos de reclusão, por corrupção

ativa.

Neste cenário, imperioso seja reconhecido que, se o contexto dos autos originários e

dos fatos recomendaram a vinculação do acusado ao processo durante sua tramitação, inclusive

mediante o cumprimento de outras cautelares alternativas, dentre as quais a proibição de deixar

o país, com mais rigor se impõe a observância de tais medidas no presente momento em que

consta sentença condenatória de primeiro grau em desfavor do requerente;

Deveras,  nada  obstante  a  não  imposição  do  cárcere,  a  condição  do  réu  em 3

processos criminais distintos, todos por envolvimento em sofisticada organização criminosa,

submete o requerente a privações de liberdade, ainda que em caráter cautelar e parcial (proibição

de deixar o país, recolhimento do passaporte, mudar de endereço, etc.).
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Tais restrições da liberdade, que, ressalte-se, já representam benesses incomuns para

alguém na situação do requerente, são decorrências naturais e corriqueiras do processo criminal

sofrido e  encontram fundamento em todos os riscos  já  alegados  nos autos  pelo Ministério

Público Federal, inclusive pela PGR no parecer ofertado.

Sob outro prisma, pelos documentos carreados ao petitório, denota-se que, apesar da

tentativa de demonstrar vínculo do filho do requerente com o pretendido destino no exterior, é

certo que  o  local  da  cerimônia  religiosa  de  casamento é  de  livre  escolha  dos  nubentes,

inexistindo razão inafastável pra que o ato de união conjugal ocorra na Holanda.  Além disso,

não  havia  impedimento  ao deslocamento  do filho  do  requerente  e  de  sua  noiva  –  ambos

brasileiros e com familiares residentes no Brasil – ao território nacional, a fim de, aqui, contrair

núpcias.

Desse modo, a festividade motivadora  do pedido de autorização para  viagem ao

exterior não retrata excepcionalidade hábil a justificar a relativização das cautelares impostas

como substitutivas à prisão preventiva, sobretudo aquela relativa à proibição de ausentar-se do

país e a determinação de entrega de passaporte, porquanto há boa prova, mesmo que seja em

cognição sumária, do envolvimento do requerente em crimes de rara gravidade.

Outro  aspecto  da  situação  em  tela  merece especial  atenção:  o  requerente  não

esclareceu as razões de sua  desejável permanência  fora do país por 8 (oito) dias embora o

casamento de seu filho esteja marcado para ocorrer no dia 23 de maio e, nessa mesma data,

tenha sua finalidade exaurida.  Com a devida vênia,  tal pretensão soa,  no mínimo, como uma

extravagância, para não dizer suspeito.

Não se está, aqui, a impedir a participação do requerente no compromisso familiar,

mas tão somente primando pela efetividade da aplicação da lei penal, utilizando-se de medidas

restritivas  anteriormente impostas  e já de antemão conhecidas por todos os entes  familiares,

inclusive pelo filho do requerente,  das quais a Justiça não pode abrir mão em favor de réu já

condenado em primeira instância e que responde a outros processos em avançado estágio.

Existindo, pois, outras alternativas viáveis à pretensão do requerente, não se mostra

adequado autorizar condutas que impliquem séria e concreta possibilidade de evasão do distrito

da culpa, impondo, nesse caso, riscos ao resultado útil do processo.

PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS N. 146.813/RJ 4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

III

Ante  o  exposto,  considerando  a  não  identificação  da  real  necessidade  do

requerente ausentar-se do país, a  PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pelo

indeferimento  do pedido de autorização de viagem requerida para o exterior, devendo LÉLIS

TEIXEIRA permanecer em território nacional.

Brasília, 9 de maio de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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