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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, 10 de outubro de 2017 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: TRFFLM) 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

em desfavor de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, ARTHUR 

CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO, CARLOS EMANUEL DE 

CARVALHO MIRANDA, RENATO HASSON CHEBAR, SÉRGIO LUIZ 

CÔRTES DA SILVEIRA, ELIANE PEREIRA CAVALCANTE, ENRICO 

VIEIRA MACHADO e LEONARDO DE SOUZA ARANHA, qualificados na 

denúncia, atribuindo-lhes a prática dos seguintes fatos delituosos e respectivas 

imputações: 

FATO 01: SÉRGIO CABRAL, RENATO CHEBAR, CARLOS 

MIRANDA, ENRICO MACHADO e LEONARDO ARANHA pela prática do delito de 

corrupção passiva (por 21 vezes), delito previsto no art. 317, § 1º c/c art. 327, §2º, na 

forma dos arts. 29 e 71, todos do Código Penal, pela prática do crime de lavagem de 

ativos previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98 e pela prática do crime de evasão de divisas 

previsto no artigo 22, § único, da Lei 7.492/86; ENRICO MACHADO e LEONARDO 

ARANHA pela prática dos crimes de lavagem de ativos previsto no artigo 1º da lei 

9613/98; e ARTHUR SOARES pela prática do crime de corrupção ativa (por 21 vezes) 

prevista no art. 333, na forma do art. 71, todos do CP. 

FATO 02: CARLOS MIRANDA e SÉRGIO CABRAL pela prática dos 

crimes de corrupção passiva (por 38 vezes) previsto no art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, na 

forma dos arts. 29 e 71, todos do CP; ARTHUR SOARES e ELIANE CAVALCANTE 
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pela prática do crime de corrupção ativa (por 38 vezes) previsto no art. 333, na forma 

dos arts. 29 e 71, todos do CP; CARLOS MIRANDA, SÉRGIO CABRAL, ARTHUR 

SOARES e ELIANE CAVALCANTE pela prática do crime de lavagem de ativos 

previsto no art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29, 69 e 71, todos do CP. 

FATO 03: SÉRGIO CÔRTES pela prática do crime de corrupção passiva 

previsto no art. 317, c/c art. 327, §2º, todos do CP e ARTHUR SOARES e ELIANE 

CAVALCANTE pela prática do crime de corrupção ativa previsto no art. 333, na forma 

do art. 29, todos do CP. 

FATO 04: ARTHUR SOARES e ELIANE CAVALCANTE pela prática do 

crime de pertinência a organização criminosa, disposto no artigo 2º, §4º, II, da Lei n° 

12.850/13. 

Narra o MPF que a denúncia ora em análise é resultado das denominadas 

Operações Calicute e Eficiência, cujo objetivo é descortinar parte das ramificações da 

organização criminosa liderada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL.  

Em decorrência das investigações, foi possível identificar mais um braço do 

esquema criminoso que teria atingido outro setor do Governo do Estado, o de 

contratação de serviços terceirizados. 

Segundo a exordial acusatória, nessa ramificação da organização criminosa, 

ARTHUR SOARES é integrante do núcleo econômico, sendo responsável pelo repasse 

de propina à ORCRIM, obtendo como contraprestação a prática de atos de ofício pelos 

gestores do Estado do Rio de Janeiro para garantir a hegemonia de suas empresas no 

setor de contratação de serviços terceirizados. 

Aduz o MPF que, a partir de acordo de colaboração premiada celebrado 

com os irmãos CHEBAR restou revelado que SÉRGIO CABRAL se valia dos serviços 

de RENATO CHEBAR, operador do mercado financeiro, para receber e ocultar, em 

contas bancárias no exterior, em nome deste ou de empresas de fachada por ele 

constituídas, o dinheiro da propina pago no exterior por ARTHUR SOARES. 
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Destaca, ainda, o “Parquet” que algumas dessas práticas criminosas 

contaram com o apoio de ELIANE CAVALCANTE, na condição de braço direito e 

sócia de ARTHUR SOARES em diversas empresas. 

Instruem a denúncia os documentos de fls. 109/430. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Primeiramente, cumpre repisar a competência desse Juízo para o caso em 

tela. A nova operação deflagrada aponta para o envolvimento de mais um setor do 

governo do Rio de Janeiro nas atividades da organização criminosa. Ao que tudo indica, 

se está diante de empresário, dono de várias empresas que prestam serviços 

terceirizados para o Estado do Rio de Janeiro, que pagava vantagens indevidas aos 

agentes políticos com o intuito de manter regalias no referido setor.   

Assim, pela inteligência da Súmula n° 122 do STJ, os processos devem ser 

reunidos na Justiça Federal. Há flagrante necessidade de julgamento das ações penais 

pelo mesmo juiz natural, a fim de evitar discrepâncias no julgamento de situações 

interligadas. 

Com efeito, no recebimento de denúncias há mero juízo de delibação, 

cabendo ao órgão jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao 

preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como 

verificar se há algum motivo para rejeitá-la, na forma do artigo 395, ou para absolver 

sumariamente o acusado, na forma do artigo 397, ambos do mesmo diploma legal. 

Desse modo, é impróprio exigir-se, até para não comprometer a imparcialidade que se 

espera do órgão julgador, uma análise aprofundada da procedência da pretensão 

punitiva. 

Assim, em relação ao FATO 01, a exordial narra que no período 

compreendido entre 23 de março de 2012 a 21 de novembro de 2013, SÉRGIO 

CABRAL, de forma livre e consciente, por intermédio do colaborador RENATO 
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CHEBAR, e com o auxílio de CARLOS MIRANDA, ENRICO MACHADO e 

LEONARDO ARANHA, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida de 

USD 10.474.460,00 (dez milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e 

sessenta dólares americanos), por pelo menos 21 transferências de recursos da conta da 

empresa MATLOCK, de propriedade do denunciado ARTHUR SOARES, mantida no 

Banco EVG, em Antígua e Barbuda, para a conta BLUE STREAM, de propriedade de 

RENATO CHEBAR, oculta no exterior, e não declarada às repartições federais 

competentes, e para outras empresas com contas no exterior, em razão dos contratos 

firmados com o Estado do Rio de Janeiro, devido ao exercício da chefia do Poder 

Executivo pelo primeiro. 

Com as colaborações de RENATO CHEBAR, ENRICO MACHADO e 

LEONARDO ARANHA (fls. 109/117 e 248) restaram reveladas situações de repasse de 

numerário para ORCRIM, proveniente do empresário citado.  

As declarações prestadas são uníssonas no sentido de que para viabilizar o 

recebimento de propina paga por ARTHUR SOARES no exterior, RENATO CHEBAR, 

na condição de operador financeiro de SÉRGIO CABRAL, abriu a conta MATLOCK 

no Banco EVG, cujo beneficiário final era o denunciado ARTHUR SOARES. 

CHEBAR indicou que foi procurado por CARLOS MIRANDA informando 

que SÉRGIO CABRAL tinha recursos a receber de ARTHUR SOARES. Para tanto, foi 

solicitado que ARTHUR SOARES procedesse a abertura de conta no Banco EVG, em 

Antígua e Barbuda, denominada “MATLOCK”, onde CHEBAR já possuía recursos, a 

fim de que a transação fosse facilitada. 

 

Segundo LEONARDO ARANHA, que trabalhava no Banco EVG, a 

solicitação da abertura da conta MATLOCK foi feita por RENATO CHEBAR em 2010. 

Que na documentação preenchida para abertura da conta constava como beneficiário 

final ARTHUR CEZAR DE MENEZES SOARES FILHO. Além disso, havia 

procuração em nome de RENATO CHEBAR conferindo-lhe poderes ilimitados para 

movimentação e transferências de ativos, tanto no EVG como para outros bancos. 
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A resposta ao pedido de cooperação jurídica internacional formulado ao 

governo de Antígua e Barbuda corrobora as informações prestadas pelos colaboradores 

ao apresentar a cópia da procuração que ARTHUR SOARES firmou perante o banco 

EVG BANK LTD conferindo poderes a RENATO CHEBAR para movimentação da 

conta MATLOCK. (fls. 118/239). 

Segundo ainda as declarações dos irmãos CHEBAR, corroboradas por 

documentação consistente em extratos bancários das contas que movimentaram (fls. 

246, 253/255), os pagamentos feitos por ARTHUR SOARES a SERGIO CABRAL se 

deram de duas formas: 

1. transferências da conta MATLOCK CAPITAL GROUP LTD para a 

conta BLUE STREAM INVESTMENTS LLC, totalizando USD 

6.357.459,54; e, 

2. transferências da conta MATLOCK CAPITAL GROUP LTD diretamente 

para contas controladas por RENATO CHEBAR no exterior, totalizando 

USD 3.368.566,00.  

 

Frise-se que os depoimentos prestados em sede de colaboração pelos irmãos 

CHEBAR, além de documentos juntados no âmbito das operações Calicute e Eficiência, 

sem mencionar a devolução de vultosos recursos, que totalizam R$ 316.506.563,48 

(trezentos e dezesseis milhões, quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

quarenta e oito centavos) indicam a vinculação de SÉRGIO CABRAL com os referidos 

colaboradores. 

No que tange ao FATO 02, descreve a denúncia que SÉRGIO CABRAL e 

CARLOS MIRANDA, sob a justificativa de prestações fictícias de serviço de 

consultoria, de forma livre e consciente, solicitaram, aceitaram promessa e receberam 

vantagem indevida dos denunciados ARTHUR SOARES e ELIANE CAVALCANTE, 

no período compreendido entre os anos de 2007 a 2011, por pelo menos 38 vezes, 

reveladas pelas transferências de recursos no valor total de R$ 1.069.890,00 (um 

milhão, sessenta e nove mil, oitocentos e noventa reais) pelas empresas F 
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PARTICIPAÇÕES LTDA., FACILITY PARTICIPAÇÕES LTDA. e KB 

PARTICIPAÇÕES LTDA., de ARTHUR SOARES e ELIANE CAVALCANTE, para a 

empresa GRALC CONSULTORIA (posteriormente denominada LRG 

AGROPECUARIA LTDA – EPP), de propriedade de MIRANDA. 

Consoante tabela oriunda de quebra bancária (fls. 265/270) as empresas de 

ARTHUR SOARES, F PARTICIPAÇÕES LTDA., FACILITY PARTICIPAÇÕES 

LTDA. E KB PARTICIPAÇÕES LTDA, realizaram pagamentos em prol da empresa 

GRALC/LRG de titularidade de CARLOS MIRANDA, totalizando a vultosa quantia de 

R$ 1.069.890,00. 

Ressalta o MPF que, a despeito de ARTHUR SOARES e ELIANE 

CAVALCANTE afirmarem que tais pagamentos se deram em razão de serviços de 

consultoria prestados de forma presencial, não há cópia do contrato que amparou a 

contratação ou qualquer outro documento que comprovasse a prestação de serviços.  Ao 

contrário, conforme depoimentos prestados por diversos colaboradores, tais consultorias 

representavam, na verdade, pagamento de propina por meio de contratos (fls. 286/305). 

Tal mecanismo se enquadra na dinâmica de lavagem de ativos, em que se 

busca dar aparência lícita, nesse caso por meio de contratos de consultoria fictícios, ao 

montante proveniente dos pagamentos de vantagem indevida. 

Em relação ao FATO 03, narra a exordial acusatória que SÉRGIO 

CÔRTES, de modo consciente e voluntário, solicitou, aceitou promessa e recebeu 

vantagem indevida em razão do exercício da chefia da Secretaria de Saúde, ofertados 

por ação de ARTHUR SOARES e ELIANE CAVALCANTE, no período compreendido 

entre os anos de 2011 a 2012, revelado pelo pagamento de despesas pessoais no valor de 

R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). 

Relata o “Parquet” que, de acordo com as informações prestadas pelo 

colaborador Cesar Romero, o esquema de pagamento de propina implementado no 

INTO e, posteriormente, na Secretária de Estado de Saúde, a partir da nomeação de 

SÉRGIO CÔRTES como titular da aludida Secretaria, não se limitava aos contratos de 
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fornecimento de equipamentos e produtos médico-hospitalares, alcançando também os 

contratos de prestação de serviços terceirizados. 

Segundo declaração de Cesar Romero (fls. 307/313), ARTHUR SOARES 

era responsável por “organizar os serviços, os preços e as empresas vencedoras das 

licitações que prestariam os serviços, de forma a viabilizar os serviços emergenciais”. 

A corroborar as declarações feitas pelo mencionado colaborador, o MPF 

destaca o fato de ARTHUR SOARES ter ocupado desde 2003, cargos relevantes na 

Diretoria da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do Rio de 

Janeiro (AEPS-RJ), tendo presidido a Associação no período de 12/2009 a 11/2011. 

De outra parte, informação fornecida por João Batista Gomes Ferreira (fls. 

316/317), sócio-administrador do GRUPO SKS e BUSKA TECNOLOGIA, 

corroborada por documentação trazida pelo próprio (fl. 318) de que teria realizado obras 

no apartamento de SÉRGIO CÔRTES, para instalação de equipamentos de segurança e 

de contrainteligência, cujo custo, no valor aproximado de R$ 148.000,00 foi arcado pela 

empresa FACILITY SEGURANÇA LTDA, que possuía ARTHUR SOARES e 

ELIANE CAVALCANTE como sócios, em tese, revelaria o esquema de repasse de 

propina aos agentes públicos com o pagamento de suas despesas pessoais. 

No que tange ao FATO 04, a denúncia relata que pelo menos entre 1º de 

janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, ARTHUR SOARES e ELIANE 

CAVALCANTE, além de outras pessoas (ou já denunciadas por integrarem a mesma 

organização criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo consciente, voluntário, 

estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e 

integraram, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática 

de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel em 

detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros 

auferidos desses crimes. 

Observa-se, outrossim, a descrição pormenorizada do papel de cada um na 

organização criminosa. 
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Relata o “parquet” que ARTHUR SOARES é mais uma figura relevante do 

braço empresarial da organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL, fazendo 

parte do núcleo econômico da organização criminosa. Ressalta que é sócio de dezenas 

de empresas prestadoras de serviços ao Estado do Rio de Janeiro e considerado como 

um dos maiores contratados pelo Estado, cujos negócios teriam “decolado” na gestão de 

Sérgio Cabral. 

ELIANE CAVALCANTE, por sua vez, é sócia de ARTHUR SOARES e 

pessoa de sua inteira confiança, com atuação bastante significativa na administração das 

empresas do “REI ARTHUR”. 

Aduz o MPF que, como braço direito de ARTHUR SOARES, ELIANE 

CAVALCANTE auxilia diretamente o empresário no pagamento das vantagens 

indevidas, integrando igualmente o núcleo econômico, fazendo saques na boca do caixa, 

pagamentos de propina por meio de contratos e organizando a blindagem patrimonial de 

seu sócio. 

Com o fito de embasar suas alegações, o “Parquet” colacionou aos autos 

inúmeros documentos (fls. 319/430), que vão desde anotações em celular, termos de 

colaboração citados alhures, agenda de compromissos de ARTHUR SOARES, que 

revelam intenso contato e intimidade com outros membros da organização criminosa, 

bem como a sua agenda telefônica, pesquisa sobre operações financeiras, conteúdo de 

mensagens eletrônicas, além de pesquisas sobre evolução patrimonial e dos contratos 

entre as empresas de ARTHUR e ELIANE e o Estado do Rio de Janeiro. 

Observo, portanto, que o órgão ministerial expôs com clareza os fatos 

criminosos e suas circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a 

classificação dos crimes, o que atende os pressupostos contidos no artigo 41 do CPP e 

afasta a incidência do inciso I do artigo 395 do CPP. 

A presença dos pressupostos processuais e condições da ação penal repele a 

ocorrência do disposto no inciso II do mesmo artigo. 

Verifico, ainda, estarem minimamente delineadas a autoria e a materialidade 

dos crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelos acusados, o que se afere do teor da 

JFRJ
Fls 444

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 78352312-14-0-437-12-639620 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



                        
 

 

 

9 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

documentação que instrui a exordial, razão pela qual considero haver justa causa para o 

prosseguimento da ação penal, rechaçando a aplicação do inciso III do mencionado 

artigo. 

Assim, a presente ação deve ser admitida, porquanto ausentes as causas de 

rejeição, razão pela qual RECEBO A DENÚNCIA e os aditamentos de fls. 432/433 e 

436. 

AUTORIZO o compartilhamento das provas já produzidas nas ações penais 

ajuizadas sobre fatos que envolvem a mesma organização criminosa, perante esse Juízo 

da 7ª Vara Federal, autuadas sob os seguintes números: 0509503- 57.2016.4.02.5101 

(Calicute); 0501634-09.2017.4.02.5101 (Eficiência I); 0015979- 37.2017.4.02.5101 

(Eficiência II); 0015979-37.2017.4.02.5101 (Eficiência III); 0501853-

22.2017.4.02.5101 (Mascate); 0104011-18.2017.4.02.5101 (Tolypeutes); 0104045-

90.2017.4.02.5101 (Tolypeutes II); 0503608-81.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta –

Obstrução); 0503870-31.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta – Corrupção); 0017513-

21.2014.4.02.5101 (Cartel); 0504938-16.2017.4.02.5101 (Ratatouille); 0504113-

72.2017.4.02.5101 (Corrupção – Carioca Engenharia); 0504466-15.2017.4.02.5101 

(lavagem de dinheiro por meio da empresa Survey); 0133004-71.2017.4.02.5101 

(Obstrução da justiça – Thiago Aragão); 0504446-24.2017.4.02.5101 (lavagem de 

dinheiro por meio da empresa Brasas); 0135964-97.2017.4.02.5101 (lavagem de 

dinheiro por meio da joalheria H. Stern); 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final I) e 

0505914- 23.2017.4.02.5101 (Ponto Final II), nos termos requeridos pelo MPF. 

Encaminhem-se os presentes autos eletrônicos à SEDCR para que seja 

alterada a classe processual para 21011 – Ações Penais/Crimes de Lavagem de Dinheiro 

e contra o Sistema Financeiro Nacional (Provimento nº T2-PVC-2012/00011, de 

02/08/2012). 

Proceda a Secretaria à/ao: 

1. cadastramento, no Sistema Apolo, da tipificação penal, das datas dos 

crimes, das datas do oferecimento e do recebimento da denúncia, dos dados 

qualificativos dos denunciados e preenchimento da tabela única de assuntos (Ofício-
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Circular nº T2-OCI-2010/00166, de 18/11/2010, e Provimento nº T2PVC201000084, de 

25/11/2010, ambos da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª. Região; e 

Resolução nº 112, de 06/04/2010, do CNJ); 

2. cadastramento, no Sistema Apolo, de advogado porventura constituído 

em sede policial ou em procedimento administrativo originário; 

3. cálculo da prescrição pela pena máxima cominada em abstrato, lavrando-

se certidão; 

4. solicitação da FAC dos denunciados e comunicação dos seus dados 

qualificativos ao IFP/RJ e/ou ao órgão de identificação de outro Estado, no caso do 

denunciado cuja identidade não haja sido expedida no Estado do Rio de Janeiro; 

5. pesquisa pelos nomes dos denunciados na consulta de processos do 

sistema SINIC e inclusão ou atualização dos seus dados no Boletim de Identificação 

(BDI), se não possuir Registro Federal (RF), e no Boletim de Distribuição Judicial 

(BDJ); 

6. registro no SNBA dos bens apreendidos, se for o caso. 

 

Em seguida, citem-se os acusados, os quais deverão apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos. 396 e 396-A do CPP, 

podendo, nessa oportunidade, arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, 

bem como oferecer documentos, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e informando seus respectivos endereços, ficando desde já 

ciente de que as meramente abonatórias deverão apresentar suas declarações por escrito, 

com as firmas devidamente reconhecidas, sob pena de indeferimento. Deverá, inclusive, 

a defesa justificar a necessidade da oitiva da testemunha para a formação da convicção 

do Juízo, uma vez que o indeferimento de determinadas provas não causa nulidade, 

porquanto cabe mesmo ao juiz realizar exame de admissibilidade e pertinência da 

produção de provas, afastando aquelas que sejam impossíveis de produzir, as 

impertinentes e as desnecessárias. (TRF2, 1ª Seção Especializada, ENUL 

200051015007520, Des. Federal ABEL GOMES, 08/09/2009). 
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Na falta dos endereços e qualificações das testemunhas, o Juízo entenderá 

que estas comparecerão à audiência independentemente de intimação judicial. Ressalto 

que não serão deferidos requerimentos de apresentação/substituição de rol de 

testemunhas ou de produção de provas periciais formulados em momento processual 

distinto da resposta à acusação (item 3.4.1.1 do Plano de Gestão para o Funcionamento 

de Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ). 

Deverão os citandos ficar cientes de que, se não possuírem condições 

financeiras para constituir advogado, deverão comparecer à Defensoria Pública da 

União - DPU (Rua da Alfândega, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ) a fim de realizar 

entrevista e receber orientações. 

Cientifiquem-se, ainda, os acusados de que poderá ser decretada a sua 

revelia caso mudem de endereço sem comunicar ao juízo (artigo 367 do CPP). 

Caso os acusados, regularmente citados, não apresentem resposta no prazo 

legal nem constituam defensor, certifique a Secretaria o ocorrido, remetendo os autos, 

em seguida, à Defensoria Pública da União, para que atue em sua defesa, nos termos do 

artigo 396-A, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008. 

Na hipótese de os advogados constituídos não apresentarem as respostas no 

prazo do artigo 396 do CPP, intimem-se os acusados para que os inste a fazê-lo, ficando 

ciente de que, caso nada seja apresentado no prazo, a DPU será indicada para patrocinar 

a sua defesa. 

Frustrada a citação pessoal e a citação com hora certa (artigo 362 do CPP), 

remetam-se os autos ao MPF, a fim de que diligencie junto aos órgãos conveniados com 

a finalidade de obter o endereço atualizado do citando (artigo 41 do CPP). 

A Secretaria deverá expedir novos mandados ou cartas precatórias no caso 

de haver novas indicações de endereços em que não tenham sido realizadas diligências. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para verificação do disposto no artigo 

397 do CPP. 
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Desde já informo às defesas dos acusados que eventuais mídias estão 

disponíveis em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição eletrônica 

nos autos, indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se encontra a 

mídia desejada, devendo ser fornecida mídia nova e lacrada, tendo a Secretaria o prazo 

mínimo de 24 horas para a sua entrega. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 11 de outubro de 2017. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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