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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, 01 de outubro de 2019 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(JRJHQX) 

 

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se de requerimento da defesa de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL 

SANTOS FILHO (fls. 6733/6737), pretendendo a transferência do acusado para 

Unidade Prisional Militar do Estado do Rio de Janeiro, situada na cidade de Niterói.  

Alega a defesa de Sérgio Cabral que, além do acusado ter comportamento 

carcerário exemplar, reviu recentemente sua postura perante a justiça, e tem confessado 

seus delitos sempre que interrogado, o que resta por desagradar inúmeras pessoas, 

inclusive dentro da própria unidade prisional.  

Aduz, ainda, que a legislação concede tratamento prisional diferente aos 

Presidentes, ex-Presidentes, Governadores e ex-Governadores, sobretudo para proteger 

a dignidade do cargo e a segurança física da pessoa. 

Por determinação deste Juízo, foi expedido ofício à SEAP para que se 

manifestasse a respeito do requerimento.  

Às fls. 6754/6764, foi juntada aos autos manifestação da SEAP não conclusiva 

sobre o caso.  

Instado a se manifestar, o MPF requereu a expedição de novo ofício à SEAP, 

com o fito de obter resposta expressa e conclusiva sobre a questão da segurança e sobre 

o pedido de transferência em questão.  
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A defesa de Sérgio Cabral apresentou novo requerimento, pugnando por 

autorização para não ser transportado no “xadrex” da viatura policial, sob o argumento 

da nova postura adotada pelo acusado, além do desgaste físico que representa o 

transporte nessas condições.   

Às fls. 6791/6792, foi juntada nova manifestação da SEAP.  

O MPF, instado novamente a se manifestar, não se opôs a transferência 

pretendida, ressalvando, porém, que não há direito à transferência especificamente para 

o BEP, devendo a Administração Prisional indicar a unidade mais adequada. E, quanto 

às questões afetas ao transporte do preso, opinou o MPF pela sua manutenção sob 

consideração das instituições responsáveis.  

 

É o breve relatório. DECIDO.  

 

É notório que o acusado Sérgio Cabral vem adotando participação colaborativa 

no curso das ações penais que responde perante este Juízo, o que, de fato, pode gerar 

certas animosidades dentro do ambiente carcerário. 

Não obstante não haja certeza quanto à existência de riscos/ameaças à 

integridade física do requerente, entendo que a suspeita de eventuais riscos à 

segurança do preso, aliado ao temor relatado pelo acusado e a sua nova postura, 

são suficientes para justificar a transferência para outra unidade prisional.  

No mais, com fito de ser coerente com decisões por mim proferidas em casos 

análogos, e considerando que o ex-governador Luiz Fernando Pezão, ainda que por 

determinação do STJ – e não deste Juízo, encontra-se custodiado na Unidade Prisional 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, a transferência de SÉRGIO CABRAL deverá 

ocorrer para o referido presídio.  

Ante o exposto, DETERMINO a transferência de SERGIO DE OLIVEIRA 

CABRAL SANTOS FILHO para Unidade Prisional Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (BEP).  
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No que se refere às questões afetas ao transporte do acusado, não há oposição 

deste Juízo quanto à eventual deslocamento em local diverso do “xadrex” da 

viatura policial, sendo certo, contudo, que cabe à Polícia Federal, tendo em conta a 

integridade e segurança, avaliar e decidir a respeito do local mais adequado ao 

transporte do preso.  

Expeçam-se os atos necessários.   

Intime-se. Ciência ao MPF.   

Rio de Janeiro/RJ, 01 de outubro de 2019. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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