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Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

A Sua Senhoria a Senhora
Diretora Geral do Sistema Penitenciário Federal

Assunto: Providências / informações sobre o andamento processual

 

Senhora Diretora Geral do Sistema Penitenciário Federal,

 

Cumprimentando-a cordialmente, comunico a Vossa Senhoria que, na data de ontem,
durante a realização da audiência para o interrogatório dos réus na ação penal nº
0135964-97.2017.4.02.5101, determinei a transferência do custodiado Sergio de
Oliveira Cabral Santos Filho para um estabelecimento prisional federal, acolhendo o
requerimento do Ministério Público Federal.

 

Conforme consignei na decisão que segue anexa, o custodiado, durante seu
interrogatório, demonstrou acintosamente ter acesso a informações sobre a família
deste magistrado, havendo a possibilidade de estar manifestando uma ameaça velada
à minha integridade física e/ou de meus familiares.

 

Não se pode olvidar que o custodiado já foi condenado por este magistrado como o
líder da organização criminosa que se instaurou no Governo do Estado do Rio de
Janeiro. Por outro lado, este juízo já recebeu diversas notícias de que o custodiado
possui tratamento privilegiado no estabelecimento prisional em que se encontra, o que
reforça a conclusão de que efetivamente tem acesso a informações que não lhe
deveriam ser acessíveis no interior do estabelecimento prisional.

 

Ademais, agregou o Ministério Público Federal a informação de que seu filho, o
Deputado Federal Marco Antonio Cabral, abusando das suas prerrogativas funcionais,
desrespeitou as regras de visitação a presos por familiares, tendo visitado o custodiado
por 39 vezes num período de 5 meses, sendo 23 delas valendo-se da sua prerrogativa
parlamentar, inclusive em dias e horários fora dos permitidos.

 

Dessa forma, havendo investigações de grande magnitude em seu desfavor, ainda em
curso perante os órgãos competentes, além de mais de uma dezena de ações penais,
entendo de extrema urgência a sua imediata transferência para onde o acesso a
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informações privilegiadas seja restringido com rigor, de forma a resguardar o
andamento das investigações e dos processos em curso.

 

Informo desde já que,contra essa decisão, já foi impetrado habeas corpus, cuja liminar
foi indeferida nesta data pelo e. Desembargador Relator Abel Gomes.

 

Em sua decisão, o e. Relator salientou que, "aparentemente, o estabelecimento onde
se encontra preso preventivamente o paciente, não por força de suas restrições
materiais propriamente ditas, mas com certeza em razão de "facilidades" que
eventualmente os agentes públicos encarregados do controle de sua disciplina e
regime possam estar proporcionando, não está se revelando adequado à manutenção
do ex-governador do Rio de Janeiro inserto no sistema da Administração Pública
Estadual, a qual, diga-se, prossegue nas mãos da mesma estrutura político-
administrativa da qual era o chefe até o último mandato".

 

Ressaltou ainda que "o paciente, acusado e preso preventivamente por integrar e
comandar organização criminosa atuante em "criminalidade de gabinete", em grande
parte se valendo do poder político enquanto governador deste Estado, não só vem no
decorrer do tempo protagonizando episódios que indiciam com suficiência a sua livre
atuação mesmo dentro do cárcere na obtenção de informação sobre as autoridades
que o processam e sabe-se mais o que, como ainda parece de fato se sentir em
condições de constranger o juiz na audiência por mais de uma vez".

 

Por conseguinte, solicito a Vossa Senhoria a indicação de presídio federal adequado
para custodiar o acusado Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho, para que seja
realizada a sua transferência na forma do artigo 9º do Decreto nº 6.877/2009, ante a
extrema necessidade e urgência da medida.

Atenciosas saudações,

 

MARCELO DA COSTA BRETAS
JUIZ FEDERAL
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