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Réu: NAO IDENTIFICADO 
 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

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

Rio de Janeiro/RJ, 16 de novembro de 2017 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: TRFPMP) 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de requerimento do MPF, objetivando a decretação da prisão 

preventiva de JACOB BARATA FILHO, diante do descumprimento das medidas 

cautelares, diversas da prisão, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.  

Segundo o MPF, em 14/11/2017 foi deflagrada a “Operação Cadeia Velha”, 

na qual foram empreendidas algumas medidas, como a busca e apreensão e prisão de 

JACOB BARATA FILHO. Na ocasião, as autoridades competentes localizaram farto 

material que indica a continuidade da atividade empresarial pelo investigado.  

Dessa forma, diante do descumprimento das medidas cautelares 

anteriormente fixadas pela Suprema Corte, pugna o órgão ministerial pelo 

restabelecimento da prisão preventiva de JACOB BARATA FILHO. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Em julho do presente ano foi iniciada, neste Juízo, a Operação Ponto Final, 

direcionada à apuração da participação dos empresários do ramo dos transportes 

públicos na organização criminosa, supostamente chefiada por Sergio Cabral.  

Diante disso, em 02/07/2017 foi efetivada a prisão preventiva de alguns 

componentes do referido setor, dentre eles JACOB BARATA FILHO, administrador de 

inúmeras empresas de ônibus no estado do Rio de Janeiro e apontado como grande 

financiador da referida ORCRIM.  
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Em 17/08/2017, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes proferiu liminar 

no bojo do Habeas Corpus n° 146.666/RJ, impetrado pela Defesa de JACOB BARATA 

FILHO, determinando a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares 

diversas, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal, in verbis:  

 

“Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para substituir a 

prisão preventiva do paciente Jacob Barata Filho, decretada pelo 

Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro (Ação Penal 0504942-53.2017.4.02.5101), pelas seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 

fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (I); 

b) proibição de manter contato com os demais investigados, por 

qualquer meio (II); 

c) proibição de deixar o país, devendo entregar seu (s) passaporte(s) 

em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 320); 

d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana e 

feriados (V); 

e) suspensão do exercício de cargos na administração de sociedades 

e associações ligadas ao transporte coletivo de passageiros, e 

proibição de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos 
(VI)”.- grifei. 

 

 

Destarte, em 19/08/2017 foi cumprido alvará de soltura, expedido nos autos 

n° 0504957-22.2017.4.02.5101, com a imposição de que o acusado cumprisse, contudo, 

tais medidas determinadas na decisão do Ministro Relator. Ou seja, a partir da 

mencionada data da soltura, JACOB BARATA FILHO deveria manter-se 

afastado de suas atividades junto às empresas de transportes coletivos de 

passageiros, bem como não poderia ingressar em quaisquer estabelecimentos do 

tipo.  

Nesse ínterim, em 10/10/2017 a decisão proferida pelo Excelentíssimo 

Ministro Gilmar Mendes foi confirmada pela Egrégia Segunda Turma do STF.  

Ocorre que, em 14/11/2017, com a efetivação da medida de busca e 

apreensão determinada pelo Desembargador Abel Gomes, nos autos n° 0100524-

17.2017.4.02.0000 (Operação Cadeia Velha), foram apreendidos documentos na 
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residência de JACOB BARATA FILHO que indicam o descumprimento das 

medidas determinadas pela Suprema Corte.  

De acordo com o material acostado pelo MPF, compartilhado por decisão 

do referido Desembargador Federal, o investigado retornou à administração de suas 

empresas de ônibus, no momento de sua soltura, permanecendo em ampla 

atividade.   

Frise-se que foram apreendidos na residência de JACOB BARATA FILHO 

os seguintes documentos: relatórios gerenciais das empresas de ônibus, relativos ao mês 

de outubro de 2017 e direcionados expressamente ao investigado; planilha de relação de 

pessoal e situação da frota, datada de outubro e novembro de 2017; projeto de setembro 

de 2017 sobre a expansão das frotas das VIAÇÕES UTIL, SAMPAIO, REAL 

EXPRESSO, RÁPIDO FEDERAL e EXPRESSO GUANABARA com anotações 

manuscritas, possivelmente por JACOB, e estudo de licitação de outubro de 2017, 

também com anotações.  

Além desses documentos que demonstram a total ingerência de JACOB 

BARATA FILHO sob as atividades de suas empresas de transportes públicos, nos 

períodos de setembro a novembro de 2017, ainda foi identificado e-mail impresso, no 

qual consta nota com consulta direta a JACOB BARATA FILHO sobre a efetivação de 

pagamento à pessoa jurídica responsável por realizar serviços na garagem da Viação 

Guanabara.  

Com efeito, toda a documentação mencionada aponta para o fato 

notório de que o investigado vinha realizando, de forma plena, a administração de 

suas empresas de transportes de passageiros, contrariando, pois, a determinação 

judicial e comprovando que não possui qualquer responsabilidade com a Justiça.  

É ver que a substituição da segregação cautelar por medidas diversas, mais 

do que um benefício ao investigado, é um voto de confiança conferido pelo Poder 

Judiciário ao acusado. Assim, quando há total menoscabo a uma ordem da mais alta 

Corte do país, a consequência não pode ser outra senão o retorno à medida mais 

gravosa. 

Nesse contexto, decreto a prisão preventiva de JACOB BARATA 

FILHO, tal como requerido na representação ministerial, uma vez que seu 
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restabelecimento é medida que se impõe, consoante artigo 312, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal. 

Comunique-se ao Supremo Tribunal Federal, na medida cautelar em Habeas 

Corpus n° 146.666/RJ. 

Oficie-se ao Desembargador do TRF da 2ª Região Abel Gomes, tendo em 

vista a prisão preventiva determinada na Operação Cadeia Velha. 

Rio de Janeiro/RJ, 16 de novembro de 2017. 
 

(assinado eletronicamente) 

CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO 

Juíza Federal 

7ª Vara Federal Criminal 
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