
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL-PRESIDENTE 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO – TRF4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    RODRIGO ROCA, brasileiro, divorciado e com 
escritório profissional sito na Av. Franklin Roosevelt, 194/306, Centro, nesta 
cidade, advogado inscrito na Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos 
Advogados do Brasil, sob o número 92.632, tendo como endereço eletrônico 
rodrigo@rocaadvogados.com.br, vem impetrar esta ordem de 
 

HABEAS CORPUS, 
com pedido de liminar 

 
em favor de SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, qualificado nos 
documentos que escoltam esta peça, atualmente recolhido ao Complexo Médico 
Penal, localizado em Pinhais/Curitiba, que se encontra sofrendo constrangimento 
ilegal por parte do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de 
Curitiba (processo nº. 5001298-12.2018.4.04.7000/PR), o que faz com fulcro nos 
artigos 5º, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e 
647 e seguintes do Código e Processo Penal (CPP), de acordo com o que segue 
alinhado no arrazoado anexo. 
 
    Recebida a petição, pugna-se por sua distribuição e 
processamento para que, após a oitiva do parquet federal, o pedido de liminar 
possa ser apreciado e, a ordem, julgada e concedida na forma do seu pedido. 
 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2017. 
 
 
 

RODRIGO ROCA 
OAB/RJ 92.632 

 
 
 
    

mailto:rodrigo@rocaadvogados.com.br


 

 
 
 
 
 
Augusto Tribunal Regional Federal, 
Colenda Turma, 
Eminentes Senhores Desembargadores Federais, 
Ínclito Senhor Desembargador Federal-relator do feito, 
 

1. Sinopse 
 
Busca-se com o heroico a cassação da decisão 

prolatada pela autoridade apontada como coativa, que determinou a transferência 
do paciente do Presídio em que se encontrava, no Rio de Janeiro, para o 
Complexo Penitenciário de Pinhais. 

 
O fundamento do decisum foi o de que o paciente, ex-

Governador do Estado do Rio de Janeiro, estaria obtendo benesses e regalias na 
unidade prisional de Benfica, em razão da influência que ainda teria perante 
algumas autoridades locais. 

  
A decisão, anunciada na manhã do dia 18 de janeiro 

deste ano, foi cumprida na parte da tarde do mesmo dia, sem maior aviso. 
 
Transferido para Curitiba, o paciente foi ainda 

protagonista involuntário de uma das cenas mais impactantes da rotina forense, 
quando, agrilhoado pelos pés, cintura e mãos, foi arrastado pelas correntes da 
Polícia Federal até o Instituto Médico Legal de Curitiba, sob pruridos de dor, a fim 
de se atestar a sua boa saúde. 

 
As imagens estarreceram pessoas e profissionais do 

Direito das mais variadas formações intelectuais e foram condenadas pela quase 
unanimidade dos juristas pátrios, contando até, creia-se, com a manifestação do 
Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, por onde ainda tramitam 17 
processos-crime em desfavor do paciente. O Juízo questionado também 
determinou providência nesta data. 

 
Este o quadro. 
 
2. Preliminar de cabimento do mandamus. 
 
Por se tratar de demanda que se volta contra uma 

decisão que, ainda que cassada, não permitiria a liberdade do paciente, poderia 
parecer a alguns não ser o habeas corpus a via adequada para a discussão do 
presente pleito. Equívoco. 

 



 

 Mesmo que abstraídos os vícios de forma da decisão 
que serão destacados adiante, a manutenção do paciente no Rio de Janeiro se 
faz necessária para o próprio exercício do seu direito de defesa. 

 
Isso porque, dos 21 processos deflagrados contra o 

paciente até o momento, 191 são da competência da 7ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, que, por isto mesmo, tem realizado audiências quase 
que diariamente. 
 

Era por essa razão que o paciente permanecia no Rio 
de Janeiro; para facilitar o cumprimento das inúmeras ordens judiciais (7ª Vara) 
como citações, intimações, etc e o contato, em tempo hábil, com os seus 
advogados, para auxiliá-los e orientá-los nos incontáveis e diuturnos atos 
processuais que são procedidos por aquele Juízo e até mesmo nas peças 
processuais que precisam ser produzidas em escala industrial. Enfim, para se 
defender melhor. 

 
Além disso, havia a questão do gasto do dinheiro 

público. Ainda que se pudesse lançar mão da videoconferência para a realização 
dos atos do processo, o fato é que em razão do grande número de feitos haveria 
uma logística muito grande e dispendiosa se eles precisassem ser acompanhados 
à distância pelo paciente e por seus defensores. Tudo ficaria mais difícil dessa 
forma. 

 
O presente pedido, então, muito além do que pretender 

discutir sobre o melhor local para acautelamento do paciente, pugna pela 
viabilidade do lídimo exercício do direito de defesa. Daí a impetração. 

 
E se não fosse por isso, ter-se-ia ainda o prejuízo à 

remição da pena a que o paciente faz jus e praticava na Cadeia Pública onde 
estava. 

 
No Complexo Médico Penal, é notória a 

impossibilidade do exercício desse direito pelos que lá estão aprisionados, ante o 
perfil e a proposta da unidade. 

 

                                                      
10006005-39.2018.4.02.5101, 0017513-21.2014.4.02.5101, 0135964 97.2017.4.02.5101, 
0196181-09.2017.4.02.5101, 0231415-52.2017.4.02.5101, 0231438-95.2017.4.02.5101, 
0501634-09.2017.4.02.5101, 0502041-15.2017.4.02.5101, 0503870-31.2017.4.02.5101, 
0504113-72.2017.4.02.5101, 0504466-15.2017.4.02.5101, 0504938-16.2017.4.02.5101, 
0505914-23.2017.4.02.5101, 0505915-08.2017.4.02.5101, 0505921-15.2017.4.02.5101, 
0507524-26.2017.4.02.5101, 0509799-45.2017.4.02.5101, 0285616-58.2017.8.19.0001, 
0010991-03.2018.8.19.0001 (este último, da Justiça Estadual Fluminense). O outro já se 
encontra em fase de recurso, razão pela qual não foi incluído nesta lista. O vigésimo 
primeiro é o processo que tramitou pelo Juízo coator (13ª Vara Federal de Curitiba) e por 
isso também foi excluído da lista. 



 

 
 
 
3. A decisão impugnada. Ato complexo praticado 

por Juízos de Seções Judiciárias distintas. 
Ausência de competência do Juízo coativo 
para determinar medidas coercitivas no caso 
do paciente. Usurpação da competência dessa 
Corte. Burla, por via oblíqua, da decisão do 
STF que já havia enfrentado a matéria em 
habeas corpus anterior, com a concessão de 
uma liminar. 

 
Toda a venia da autoridade impetrada, mas o seu 

decisório é pleno de vícios. 
 
Apesar da explicação logo ao início da sua 

fundamentação, o Juízo da 13ª vara Federal não guardava competência funcional 
para decidir no caso do paciente. Disse: 

 
“Registro inicialmente que a competência deste Juízo decorre da 
vigência de prisão preventiva por ele decretada contra Sergio de 
Oliveira Cabral Santos Filho no processo 5056390-
43.2016.4.04.7000. É praxe competir ao Juízo da preventiva a 
análise de incidentes a ele relativos. 

 
De chofre, dois enganos, renovada a venia. 

 
    Os direitos de um cidadão nunca foram e jamais 
poderão ser decididos com base na praxe, senão com espeque na constituição e 
na lei vigente. 
 
    Depois, que a competência de um Juízo, ninguém 
desconhece, se esgota quando a sua decisão é proferida. 
 
    A competência, nesse caso, passa a ser 
automaticamente do Órgão de jurisdição superior, à disposição de quem o 
cidadão detido passa a estar. Ou, pelo teror da súmula 192 do STj, da Vara de 
Execuções Penais do Estado. 
 
    A transferência do paciente, portanto, não constituía 
um “incidente” da prisão preventiva antes decretada pelo Juízo arguido, mesmo 
porque, a prisão cautelar originada na 13ª Vara Federal de Curitiba2 passou a ser 
incumbência desse Ínclito Tribunal Regional Federal (ou da VEP), no momento 
em que foi prolatada a sentença. E, como se sabe, o processo, isto é, a causa, já 
se encontra sob os cuidados do TRF4, pelas mãos do Digno Desembargador-
Relator das apelações manejadas pelas partes. 

                                                      
2 imposta nos autos do processo nº. 5063271-36.2016.404.7000 (Lavajato). 



 

 
    Não se trata, pois, de se afirmar que a decisão de 
transferência não poderia ser ter sido prolatada, mas que não poderia ter sido 
prolatada por quem foi. 
 
    Para se ter certeza sobre a competência para a 
decretação de medidas cautelares no processo em que foi erguida a prisão do 
paciente, bastaria a resposta à seguinte pergunta: a quem a defesa de SERGIO 
CABRAL deveria se dirigir atualmente para requerer a revogação da sua prisão 
preventiva? Ao Tribunal Federal Regional da Quarta Região, é a única resposta 
possível. 
 
    Em outro parágrafo, o Juízo questionado chegou a 
mencionar uma segunda investigação, como forma de mostrar a competência da 
autoridade coatora, para determinar a transferência daninha, quando ilustrou: 
 

“Além disso, como informado pelo MPF, há pelo menos outra 
investigação em curso envolvendo suposta propina paga ao ex-
Governador em decorrência de contratos da Petrobrás.” 

 
    Mas não há sequer alusão ao número dos autos, além 
do que, se houvesse mesmo a necessidade de decretação da prisão do paciente 
em outro feito, o Juízo originário certamente já o teria feito. Se não aconteceu até 
o momento, é porque o próprio Julgador não vislumbrou utilidade na medida e 
não soaria republicano que uma nova prisão fosse decretada tão 
extemporaneamente. 
 
    A questão remete a outro tema. 
 
    Em verdade, a decisão que transferiu o paciente 
baseou-se, declaradamente, em um Relatório do Ministério Público do Rio de 
Janeiro lavrado em novembro do ano passado. 
 
    Dizia respeito a uma diligência do parquet à unidade 
prisional de Benfica (RJ), na qual se teria constatado a concessão de algumas 
regalias ao paciente. 
 
    Embora inverídicos os fatos nele narrados, o mérito 
desse Relatório será enfrentado no processo apropriado, até mesmo em 
obediência à vedação de discussão de questões de mérito na via angusta do 
habeas corpus, conforme entendimento pacificado pelos Pretórios de todo o país. 
 
    De todo modo, chama a atenção o fato de um 
documento que, segundo o decisório atacado, já estava de posse do Ministério 
Público Federal e do próprio Juízo impetrado há mais de dois meses, ter sido 
usado como fundamento de uma medida de urgência como a prisão – a extrema 
ratio, como diz a doutrina – tanto tempo depois e sob a epígrafe de urgência. 
 
    Mas foi exatamente assim que aconteceu. 



 

 
4.  A decisão do Juízo Federal do Rio de Janeiro e 

a liminar deferida pela Suprema Corte. 
 

Numa ação conjunta jamais vista nos anais do 
Judiciário, os Juízos Federais de Curitiba (13ª Vara) e do Rio de Janeiro (7ª 
Vara), somaram forças para lograr levar o paciente à Curitiba. 

 
O argumento, já se disse, foi a pretensa influência que 

o paciente poderia exercer sobre algumas autoridades no Rio de Janeiro. 
 
Mas contra esse raciocínio, há o fato de que o paciente 

está custodiado em Presídios do Rio de Janeiro há um ano, e até agora foi 
condenado em todos os processos sentenciados, nunca tendo obtido qualquer 
benesse de autoridade alguma. Ao contrário, tudo o que solicita é dificultado ao 
máximo pelos Órgãos da administração penitenciária. 

 
A entrevista reservada com os seus advogados só foi 

deferida há cerca de cinco meses e mesmo assim por interveniência do Juízo da 
7ª vara Federal. 

 
Trata-se da unidade do sistema penitenciário mais 

vigiada, porque conta com quase 60 câmeras de vigilância, além de ser alvo de 
diligências fiscalizatórias constantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e 
do Juiz da Vara de Execuções Penais do Estado. 

 
Vale dizer: é impossível que o paciente tenha qualquer 

tipo de favor na Cadeia Pública José Frederico Marques, sem que o fato 
capturado por imagens ou assistido diretamente pelas autoridades, em tempo 
real. 

 
A questão da “videoteca”3, que acabou sendo o móvel 

da decisão aqui combatida, tampouco é verdadeira.  Mas, como dito, por se tratar 
de uma ação mandamental, esses temas serão melhor desenvolvidos perante 
seus respectivos Juízos. 

 
De volta ao decisum do Rio de Janeiro, tem-se que 

este foi meramente autorizativo, uma vez que a decisão originária (Curitiba) foi 
prolatada ad referendum daquela. Basta a leitura dos atos para se ter certeza 
disto. 

 
De qualquer sorte, como atuou na condição de 

complemento da decisão do Juízo impetrado (Curitiba), em verdadeiro ato 
complexo, é preciso que se faça a seguinte consideração. 

 

                                                      
3 Amplamente divulgada pela imprensa nacional. 



 

Em outubro de 2017 havia sido determinada a 
transferência do paciente para um Presídio Federal, por ordem do Juízo da 7ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro. 

 
Essa decisão e suas consequências foram 

acompanhadas por todos os segmentos da grande mídia e escandalizou a todos, 
tal e qual aconteceu com o ato ora rebatido. 

 
Mas em razão de uma decisão da Suprema Corte4, 

proferida em habeas corpus aforado em favor do pacientem a transferência então 
ordenada foi bloqueada, tendo o Eminente Sr. Ministro-Relator do caso 
consignado: 

 
“Quanto ao suposto tratamento privilegiado no sistema carcerário 
do Rio de Janeiro, trata-se de fato grave a merecer reação 
vigorosa – caso efetivamente esteja ocorrendo. No entanto, ainda 
que ilegal, o acesso indevido aos confortos intramuros não 
constitui risco à segurança pública” 

 

    Daí se dizer que a “autorização” do Juízo do Rio de 
Janeiro para o cumprimento da, esta sim, ordem de transferência do paciente pela 
Vara Federal de Curitiba, importou em não menos que uma burla transversa ao 
que foi decidido na liminar em questão. 

 
    É que, ao fim das contas, a matéria também já tinha 
passado pelo crivo do STF, que não viu a necessidade de tomada das medidas 
que agora, por iniciativa do Juízo impetrado, se materializaram. E com caráter de 
urgência. 
 

5. Usurpação, ademais, da competência da Vara de 
Execuções Penais local. Inteligência do verbete 
sumular nº. 192 do STJ. 

 
    Outro tema que importa a esta impetração diz respeito 
ao enunciado do Superior Tribunal de Justiça, que reza: 
 

“Compete ao Juízo das execuções penais do Estado a execução 
das penas impostas sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou 
Eleitoral,, quando recolhidos estabelecimentos sujeitos a 
administração estadual” 

 
    Também por este motivo, o Juízo impugnado tampouco 
poderia ter decidido acerca da transferência do paciente, vez que já foi 
sentenciado e condenado no único processo que passou pela competência 13ª 
Vara Federal de Curitiba. 
 

                                                      
4 HC nº. 149.734, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



 

    Esse próprio Egrégio Tribunal Regional, aliás, já 
decidiu no mesmo sentido, invocando a lição da súmula 192: 
 

“PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LEP. TRANSFERÊNCIA DE 
PRESO. PEC PROVISÓRIO.SÚMULA 192 DO STJ. 
COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA JUSTIÇA 
COMUM DO ESTADO. JUÍZO ESPECIALIZADO. ESTRUTURA 
COMPLEXA.l. O procedimento próprio da execução penal não 
encerra apenas o ato de jurisdição. Administrar a execução penal 
exige grande complexidade de tarefas, além da cooperação 
obrigatória da Comissão Técnica de Classificação e do parecer 
do Conselho Penitenciário, órgãos que já se encontram 
estruturados junto aos estabelecimentos penais estaduais, de 
forma centralizada ou não.2. Objetivando à manutenção da 
ordem e à preservação da segurança nos presídios, o legislador 
direcionou a execução da pena à competência especializada do 
Juízo das Execuções Penais, obedecido o procedimento 
especialíssimo da LEP.3. Cabendo ao Juízo Estadual a 
administração dos presídios, igual competência se confere para 
decidir os incidentes de execução penal, garantindo-se igual 
tratamento carcerário aos réus condenados.4. Agravo 
Regimental improvido. 
(TRF-4 - AEINCR: 30528 RS 1998.04.01.030528-5, Relator: VÂNIA 
HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/10/1999, PRIMEIRA 
SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 27/10/1999 PÁGINA: 596) 

    Faltava competência, como visto, ao Juízo de piso, 
para decidir quanto à matéria, pelo que a sua decisão deve ser cassada 
incontineti. 

 
    Os julgados em abono dessa tese são infinitos. 
 

6. A ausência de intimação da defesa. 
 

Por fim, mas não menos grave, há a ofensa ao 
contraditório. 

 
A decisão aqui reprochada (Curitiba) também 

confessou só ter levantado o sigilo da decisão no dia em que se tornou pública, 
porque: 

 
“Esclareço que decidi sem prévia oitiva da parte contrária, por 
entender ser urgente a transferência para a supressão das 
irregularidades prisionais e ainda por entender que o condenado 
não tem direito a escolher o local de cumprimento da pena. 
... levanto o sigilo deste processo” 
 

 Novos percalços, foram impostos à decisão. 
 
Já se viu que de urgente a medida infligida nada tinha, 

eis que todo o material que a embasou já era do conhecimento do Juízo e do 
parquet federal havia muito tempo. 

 



 

Mas mais grave que isso, foi o Juízo ter prejulgado 
questões do mérito do debate, que, antes de tudo, não lhe diziam respeito, muito 
menos na fase processual em que se encontra o tema. 

 
De resto, não se trata de eleição do local onde a pena 

será cumprida, como consignado, mas de atendimento ao bom senso e, antes 
disto, de respeito às normas temáticas vigentes. 

E se é assim, não havia razão – como ainda não há – 
para que a decisão fosse tomada à revelia da defesa, a qual, caso tivesse sido 
ouvida, poderia provar que a inexistência de regalias na Cadeia Pública onde se 
encontrava o paciente. 

 
Mas a marcha tomada pelo Juízo a quo foi ao revés: 

primeiro tomou como verdadeiras as afirmações da acusação e decidiu sob sigilo; 
depois, franqueou os autos à defesa para manifestação. 

 
7. O pedido de liminar 
 
Presentes os permissivos das medidas cautelares – 

fumus boni iuris e periculum in mora – pede-se a concessão de uma liminar, para 
que o paciente seja imediatamente devolvido ao Presídio onde se encontrava, 
onde terá acesso aos seus familiares e advogados e poderá se preparar melhor 
para os interrogatórios que começam no próximo dia 27 de fevereiro. 

 
8. O pedido final. 

 
Independentemente da medida de urgência acima 

perseguida, pugna-se pela concessão total da ordem, para que o ato decisório 
impetrado seja finalmente cassado, ante a sua manifesta ilegalidade. 

 
9.  A instrução da peça. 

 
    Para que se compreenda bem os temas levantados 
com a impetração, esta peça segue instruída com as seguintes cópias 
digitalizadas: 
 

1) Decisão combatida; 
 

2) Decisão da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 
concordando com a do Juízo de Curitiba (13ª Vara); 
 

3) Decisão concessiva da liminar postulada nos autos 
da impetração nº. 149.734 (STF); 
 

4) Sentença apenativa do paciente, mostrando que, 
nos moldes da súmula 192 do STJ, ele já foi 
sentenciado pelo Juízo arguido. 

 



 

5) Intimação do paciente para interrogatório no 
próximo dia 27/02 na 7ª Vara Federal Criminal da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro; 

 
6) Documento comprobatório de que o paciente 

trabalha na unidade e, portanto redime sua pena há 
alguns meses. 
 
 
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2018 
 
 
RODRIGO ROCA 
 OAB/RJ 92.632 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
     


