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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 09 de dezembro de 2016 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: JRJMHK) 

 

DECISÃO 

Trata-se de requerimento do Ministério Público Federal objetivando a 

imediata transferência do réu Sérgio de Oliveira Cabral Filho, ora custodiado na Cadeia 

Pública Pedrolino Werling (Complexo Penitenciário de Gericinó - Bangu 8), para a 

Carceragem da Polícia Federal em Curitiba/PR. 

Narra o MPF que, no último dia 07 de dezembro de 2016, recebeu ofício 

encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relatando que a 

visitação ao custodiado Sérgio Cabral estaria ocorrendo de forma irregular e 

ilegal. Segundo o MPF, tal relato revela situação grave, uma vez que a prisão preventiva 

decretada deveria evitar que o custodiado pudesse ter acesso ao meio externo, 

ressalvadas as situações necessárias ao exercício do direito de defesa e ao mínimo 

convívio com familiares, sob pena de não se atingir o efeito esperado. 

É o relatório. Decido. 

A situação trazida ao conhecimento deste Juízo pelo Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro é bastante preocupante. A prisão preventiva do réu Sérgio 

Cabral foi decretada nos autos do processo n. 0509565-97.2016.4.02.5101 com a 

finalidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com 

fundamento nos arts. 312, caput, e 313, I, ambos do CPP, o que pressupõe a sua 

segregação do meio externo, a fim de evitar que continue exercendo ascendência sobre 

terceiros e dificultando o curso das investigações criminais.  

Se, por ser pessoa influente no Estado do Rio de Janeiro, o custodiado 

logrou ter contatos irregulares com correligionários políticos e autoridades públicas, 

como faz crer o relato da autoridade estadual, a finalidade da prisão preventiva 

decretada encontra-se em risco. Assim, a transferência para local distante do seu 
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âmbito de influência é medida que visa resguardar a ordem pública e a efetividade da 

cautelar decretada.  

Lado outro, os receios da acusação e também deste juízo, expostos acima, 

vêm ao encontro dos manifestados pela defesa do acusado - conquanto absolutamente 

distintos - quando da impetração do habeas corpus nº 0012804-46.2016.02.0000, cuja 

inicial foi juntada a estes autos.  

Os impetrantes do referido HC, impetrado em benefício do custodiado, 

afirmam temer pela integridade física de Sérgio Cabral pois, enquanto Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, implementou as UPPs, que prejudicaram traficantes e 

milicianos. Ademais, afirmam que a imprensa vem atribuindo ao custodiado Sérgio 

Cabral a responsabilidade pela situação de falência do Estado do Rio de Janeiro, 

“insuflando um sentimento de repúdio principalmente entre os servidores estaduais, 

como são, e.g., os agentes penitenciários, que fazem a sua custódia”. 

Faz-se adequado, portanto, ao menos por ora, o afastamento do acusado 

deste Estado, uma vez que não dispõe de unidade prisional federal, a fim de coibir 

qualquer intenção de violar sua integridade física, não obstante não tenha a defesa, até o 

momento, comprovado efetiva ameaça.  

Em face do exposto, acolho o pedido do Ministério Público Federal e 

DETERMINO que o custodiado Sérgio Cabral seja imediatamente transferido à 

Carceragem da Polícia Federal em Curitiba/PR, tendo em vista que também se encontra 

preso preventivamente por ordem do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (autos 

n
os

 5056390-43.2016.4.04.7000). 

Realizada a transferência, com a máxima discrição no resguardo da 

integridade do preso Sérgio Cabral, levante-se o sigilo e dê-se ciência à defesa da 

presente decisão. 

Oficie-se ao Exmo. Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, encaminhando 

cópia da presente. 

Rio de Janeiro/RJ, 9 de dezembro de 2016. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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