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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

PETIÇÃO Nº 5001298-12.2018.4.04.7000/PR

OFÍCIO Nº 700004404429

Ao
Exmo. Sr.
Desembargador Federal
João Pedro Gebran Neto
Relator do HC 5002151-69.2018.4.04.0000
8ª Turma do TRF4
Porto Alegre - RS

 

Sr. Relator,                             Curitiba, 26 de janeiro de 2008.

 

Relativamente ao habeas corpus acima, paciente Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho, venho expor o que segue.

Remeto às razões expostas na própria decisão atacada, de 18/01/2018 (evento 3 do processo 5001298-
12.2018.4.04.7000) e às judiciosas considerações de V.Ex.ª na decisão de indeferimento da liminar.



29/01/2018 Evento 32 - OFIC1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701516977240289150096837367227&evento=701516977240289150096871144532&key=82c9c8057b649eedf67fb9254665… 2/3

Agregue-se que, supervenientemente à decisão de 18/01, sobreveio decisão do próprio Juízo da 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro, autorizando a remoção e deferindo pedido formulado no mesmo sentido perante aquele Juízo (evento
7).

Evidentemente, não há qualquer ofensa à r. decisão anterior do Egrégio Supremo Tribunal Federal que denegou a
transferência do condenado a presídio federal de segurança máxima, pois, além dos fatos motivadores da transferência serem
outros, o Complexo Médico Penal em Pinhais/PR não é um presídio de segurança máxima e o condenado, portanto, não ficará
sujeito aos rigores próprios do sistema penitenciário federal.

Agregue-se que, quanto à alegação de violação do contraditório, o Juízo consignou expressamente na decisão que:

"Esclareço que decidi sem prévia oitiva da parte contrária por entender ser urgente a transferência para supressão das irregularidades
prisionais e ainda por entender que o condenado não tem direito a escolher o local de cumprimento da pena. De todo modo, imprimo a
esta decisão caráter cautelar e comprometo-me a reexaminar a questão após a manifestação da Defesa no prazo concedido."

A Defesa, intimada da decisão, preferiu, porém, impetrar diretamente o presente habeas corpus do que se manifestar
perante este Juízo.

Relativamente ao episódio do deslocamento de Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho ao Instituto Médico Penal no
dia 19/01/2018 com escolta pela Polícia Federal e com algemas nas mãos e nos pés, este Juízo está tomando as providências
cabíveis, como consta nas duas decisões de 22/01/2018 (eventos 15 e 21). Recebeu explicações da Polícia Federal no evento 19.
Aguardam-se manifestações do MPF e da Defesa a respeito das explicações da Polícia Federal para decisão definitiva, mas
registro que, desde logo, foi expressamente recomendado à autoridade policial que observe a Súmula vinculante 11 e evite "o
emprego de algemas nos pés e mãos durante o deslocamento de presos da Operação Lavajato, salvo casos de absoluta necessidade
e em circunstâncias excepcionais". A própria Polícia Federal, aparentemente, já havia se posicionado internamente nesse sentido
após o episódio e mesmo antes do despacho.

Então, parece bastante improvável que episódio equivalente se repita, salvo talvez em circunstâncias muito
excepcionais.

Era o que tinha a informar.

Anexo, envio cópia do que consta nos eventos 7, 15, 19 e 21.

Cordiais saudações,
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Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700004404429v4 e do código CRC 9e017e59. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO 
Data e Hora: 26/01/2018 11:54:52 
 

 


