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DECISÃO 
 
 

  Às fls. 1511/1517, consta ofício-resposta enviado pelo Sr. Corregedor Geral da 

Polícia Federal, Dr. Valdinho Jacinto Caetano. 

 

  Embora os autos de um inquérito policial ou de uma ação penal não constituam  

vias apropriadas para aprofundar temas alheios à essência do fato investigado, penso que, 

devido à possibilidade de repercussão da postura manifestada em outros episódios, algumas 

palavras se fazem necessárias.  

 

  No aludido ofício, valendo-se de pronomes de tratamento incomuns para a 

hipótese, o Sr. Corregedor-Geral da Polícia Federal afirmou seu entendimento pessoal no 

sentido de que o desrespeitoso comportamento adotado por determinado policial por ocasião 

do cumprimento de alvarás de soltura poderia ter sido evitado caso os mesmos tivessem sido 

expedidos diretamente à autoridade penitenciária. Nesta linha, o Sr. Corregedor-Geral 

concluiu que “o correto” é que os alvarás de soltura sejam dirigidos aos diretores dos 

estabelecimentos penais, cabendo aos oficiais de justiça a tarefa de entregar a determinação 

judicial na cadeia pública ou penitenciária. Por fim, a aludida autoridade administrativa 

asseverou que não deve a Polícia Federal realizar a escolta de presos, o que caberia, segundo 

seu entendimento, somente a agentes penitenciários federais. 

 

  De início, deve-se esclarecer que este Juízo somente deu ciência ao Sr. 

Corregedor-Geral da Polícia Federal sobre o procedimento adotado por determinado policial 
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federal plantonista, conforme certidão lavrada por Oficial de Justiça. Vale dizer que não foi 

prolatada qualquer determinação deste Juízo dirigida à referida autoridade administrativa e, 

muito menos, foi solicitada sua opinião acerca de qualquer assunto, até porque tal 

manifestação seria, como é, inócua, pois, como bem se sabe, tal agente é desprovido de 

competência jurisdicional ou atribuição de aconselhamento.  

 

  Certo é que, desde a extinção da carceragem da SR/DPF/RJ e devido à 

inexistência de estabelecimento penitenciário federal no Estado do Rio de Janeiro, TODOS os 

presos à disposição de todas as nove Varas Federais Criminais do Rio de Janeiro, SEM 

EXCEÇÃO, sempre foram e continuam sendo escoltados pela Polícia Federal quando da 

realização de atos processuais neste foro. O mesmo se pode dizer em relação ao 

cumprimento de alvarás de soltura. Para tanto, por determinação da própria SR/DPF/RJ, tais 

atribuições vêm sendo cumpridas ainda na atualidade, respectivamente, pelo setor de 

custódia e pelo plantão da Delegacia de Dia.  

 

  Aliás, no convênio celebrado junto à SEAP/RJ, em agosto de 2010, a própria 

SR/DPF/RJ, na pessoa do atual Superintendente, o Delegado de Polícia Federal, Dr. Ângelo 

Fernandes Gióia, fez constar, na cláusula segunda, item II, `h´, que é atribuição da Polícia 

Federal apresentar, perante o estabelecimento penitenciário estadual, cópia do alvará de 

soltura. 

 

  Paralelamente, em coerência com o disposto no referido convênio, vigora, na 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a Ordem de Serviço RJ-ODF-2011/00002, prolatada, em 

21.02.2011, pela Direção do Foro. Nesta, é determinado aos Oficiais de Justiça que 

entreguem o alvará de soltura ao Delegado de plantão na Delegacia de Dia (DELDIA) e que 

permaneçam nas dependências da Polícia Federal até a apresentação do preso trazido da 
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unidade penitenciária estadual. Esclareça-se também que, ao contrário do que ocorre em 

muitos Tribunais de Justiça dos Estados, no âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro, os 

Oficiais de Justiça são vinculados, administrativamente, à Central de Mandados – CEMAN, 

órgão subordinado à Direção do Foro. 

 

  Como se vê, o entendimento do Sr. Corregedor-Geral da Polícia Federal é 

lastreado na ignorância sobre peculiaridades da realidade penitenciária do Rio de Janeiro, o 

que é de se estranhar, uma vez que o aludido agente público já exerceu o cargo de 

Superintendente da Polícia Federal neste Estado do Rio de Janeiro. Aliás, a desconsideração 

da antiga e particular situação penitenciária carioca talvez explique o fato de a opinião do Sr. 

Corregedor-Geral da Polícia Federal ser desprezada até mesmo por seus subordinados, haja 

vista o teor do aludido convênio recentemente celebrado no âmbito da SR/DPF/RJ. Frise-se 

também a postura diametralmente oposta tomada pelo Superintendente da Polícia Federal no 

Rio de Janeiro, Dr. Ângelo Fernandes Gióia, que, tão logo foi cientificado do fato, tomou a 

iniciativa de telefonar para este Juízo não só para reafirmar o compromisso de cumprir o 

acordado com a SEAP/RJ, mas, principalmente, para dizer-se profundamente envergonhado 

ante o censurável comportamento adotado pelo citado policial plantonista, terminando por 

pedir desculpas em nome da nobre instituição a que pertence. 

  

  Por todo o exposto, verificam-se dois fatos: (1) há um procedimento 

consolidado que, ainda hoje1

                                                 
1 Neste sentido, em consulta aos demais Juízos Federais Criminais do Rio de Janeiro, o Sr. Diretor da Secretaria 
deste Juízo informa nos autos suprareferidos (certidão de fl. 1522) que todas as demais Varas Federais 
Criminais do Rio de Janeiro direcionam seus respectivos alvarás de soltura à Delegacia de Dia da SR/DPF/RJ. 

, vem sendo observado no âmbito do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região e da própria Polícia Federal quanto à escolta e soltura de presos provisórios à 

disposição da Justiça Federal no Rio de Janeiro; (2) o tema trazido a lume na aludida 

comunicação feita ao Sr. Corregedor-Geral não diz respeito, especificamente, à validade de 
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acordos de cooperação ou de atos administrativos, mas, antes de tudo, tem relação com a 

forma desarrazoada, desrespeitosa e indigna com que determinada autoridade policial 

comportou-se perante representante do Poder Judiciário.  

 

  Neste último aspecto, vale relembrar que, segundo a certidão exarada pelo Sr. 

Oficial de Justiça, o policial teria dito, expressamente, que “não cumpre ordens judiciais”, 

afirmando, ainda, ser praxe na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro que se 

deixe o alvará de soltura para cumprimento no dia seguinte, terminando por asseverar que, 

enquanto estavam ali, “o juiz estava de pijama tranquilo em sua casa”.  

   
  Na aparente tentativa de buscar motivos para o injustificável episódio ocorrido, 

o Sr. Corregedor-Geral da Polícia Federal emitiu a opinião de que compete à Polícia Federal 

apenas executar ordens de prisão, descabendo-lhe qualquer participação posterior quanto à 

soltura ou escolta de presos provisórios. Assim sendo, considerando que a opinião particular 

do Sr. Corregedor-Geral da Polícia Federal tem por base juízo de valor sobre procedimento 

tradicionalmente observado pela Justiça Federal Criminal do Rio de Janeiro, a fim de dar 

ciência e possibilitar a tomada das providências cabíveis pelas autoridades envolvidas, 

DETERMINO que sejam oficiados os demais Juízos Federais Criminais da Capital, o Diretor 

do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o Corregedor-Regional e o Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, instruindo-se os respectivos expedientes com cópias: 

do alvará expedido (fl. 1407); da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 1408/1412); do 

convênio de cooperação técnica de fls. 1494/1498; da manifestação do Sr. Corregedor-Geral 

da Polícia Federal (fls. 1511/1517); do texto da Resolução n. 108 do Conselho Nacional de 

Justiça; da certidão de fl. 1522 e desta decisão.   
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  Dando prosseguimento ao trâmite do feito, quanto ao pedido de fl. 1430, ainda 

que considerada a não oposição do MPF (fl. 1509, verso), deve-se atentar para o fato de que 

a Fazenda localizada no Estado de Minas Gerais constitui endereço para o qual a acusada 

MARIA GABRIELA pretende obter autorização para viagens esporádicas. Acrescento também 

que, embora tenha sido localizada ao final das diligências de busca e prisão, a autoridade 

policial que presidiu o inquérito noticiou que a localização foi dificultosa em razão da ausência 

de numeração ou identificação dos logradouros daquela região. Sendo assim, autorizo a 

acusada a viajar para o referido local, mantendo, no entanto, a obrigatoriedade de 

comunicação prévia a este Juízo quanto às datas de ida e volta. Determino também que a 

acusada informe por, meio de seu advogado constituído, os números de telefones (fixo e 

celular) por meio dos quais possa ser contatada, de forma pessoal e imediata, em caso de 

necessidade. 

 
 
 
  Dê-se ciência às partes. 
 
   
 
 
  Rio de Janeiro, 10 de março de 2011. 
 
 
 
 
 

Vlamir Costa Magalhães 
JUIZ FEDERAL 
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