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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, 25 de novembro de 2016 

 

MYLLENA DE CARVALHO KNOCH 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: JRJVES) 

 

DECISÃO 

Trata-se de requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 

2.372/2.375, acompanhada dos documentos de fls. 2.376/2.378 e 2.417/2.421, 

objetivando o decreto prisional (prisão preventiva) do investigado PAULO 

FERNANDO MAGALHÃES PINTO GONÇALVES como garantia da ordem 

pública (artigo 312 do Código de Processo Penal).  

Anteriormente, determinei a prisão temporária de Paulo Fernando com 

fundamento nos artigos 1º, I e III, e 2º da Lei nº 7.960/89, e posteriormente prorroguei a 

referida medida, por considerar relevantes os elementos identificados no decorrer da 

denominada Operação Calicute, sejam os já referidos na decisão em que decretei sua 

prisão temporária, sejam os que abordei quando da prorrogação da mesma.  

Na primeira decisão, consignei que o investigado Paulo Fernando, desde o 

afastamento do cenário político do investigado Sérgio Cabral, estaria se dedicando à 

atuação empresarial em vários e distintos ramos, como sócio de muitas empresas. 

Estabeleceu-se profissionalmente no escritório 501 da Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 

Leblon, Rio de Janeiro/RJ, imóvel este alugado desde junho de 2014 pelo valor mensal 

de cerca de R$ 42.000,00. No entanto, as investigações iniciais mostraram que, 

aparentemente, o referido escritório alugado não seria, de fato, utilizado por quem se 

apresenta como locatário (Paulo Fernando), mas sim pelo investigado Sérgio Cabral, ou 

mais precisamente pela empresa OBJETIVA GESTÃO E COMUNICAÇÃO 

ESTRATÉGICA EIRELI, isso por pelo menos 24 meses.  

Estas seriam as conclusões dos e-mails arrecadados na caixa de correio 

eletrônico de Luciana Rodrigues que, ao responder ao questionamento do contador da 

empresa OBJETIVA sobre eventuais recibos de pagamento de aluguéis para serem 

contabilizados, afirma: “A sala foi cedida gratuitamente para funcionamento da 
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Objetiva”. Consignei então que a “cessão gratuita” feita pelo investigado Paulo 

Fernando em benefício de Sérgio Cabral representaria uma vantagem financeira 

de mais de 1 milhão de reais (24 meses), e até agora nenhuma explicação plausível foi 

apresentada pela defesa para esclarecer este fato, de forma que é legítima a suspeita 

levantada pelo MPF de que o ora preso Paulo Fernando atuasse como “testa de ferro” do 

investigado, ora preso, Sérgio Cabral. 

Além disso, a assessora pessoal de Sérgio Cabral, igualmente investigada 

Luciana Rodrigues, apenas em setembro deste ano foi formalmente contratada pela 

empresa OBJETIVA, de Sérgio Cabral. Desde que Luciana Rodrigues deixou seu cargo 

de assessora de Sérgio Cabral, era a mesma formalmente contratada pela empresa NAU 

Consultoria de Arte Ltda, de Paulo Fernando. Curiosamente, em meados deste ano de 

2016, quando a imprensa nacional já mencionava a existência de investigações 

acerca de atos ilícitos cometidos pelo investigado Sérgio Cabral, o mesmo teria, 

supostamente, tratado de regularizar essas duas situações acima relatadas: uso de imóvel 

comercial custeado por outra pessoa e contratação de assessora pessoal por empresa, 

coincidentemente, dessa mesma outra pessoa (Paulo Fernando). 

Outra situação revelada pelas investigações e que indicam possíveis indícios de 

crimes de lavagem e ocultação de ativos, consta do relatório elaborado pela Polícia 

Federal em 21/11/2016 (ora juntado pelo MPF), que dá conta da existência de uma 

lancha (MANHATTAN RIO) avaliada em 5 milhões de reais, guardada na marina do 

Condomínio Portobello em Mangaratiba/RJ. A lancha, apesar de registrada em nome de 

MPG PARTICIPAÇÕES (empresa de Paulo Fernando), pertenceria de fato a Sérgio 

Cabral, que frequentemente a utilizava com familiares “e seus convidados”.  

Havia ainda a suspeita de que o investigado Sérgio Cabral seria também 

proprietário do Helicóptero (prefixo PPMOE), registrado também em nome de MPG 

PARTICIPAÇÕES (empresa do investigado Paulo Fernando) até o dia 2 de setembro de 

2016, quando foi vendida para uma empresa sediada no exterior. Sugere finalmente o 

relatório de investigação, em harmonia com o que dissemos linhas atrás, que 

possivelmente essa transferência foi realizada como precaução por iminente medida 

judicial constritiva. 

Ao apreciar o requerimento da defesa de fls 1920/1935, quando sustentava ser 

indevida a prorrogação da prisão temporária, foi mencionado que o investigado Sérgio 
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Cabral, o alegado dono de fato da aeronave, sequer constava de listas de pessoas que 

usavam o helicóptero. Esta alegação, no entanto, é ainda insuficiente. Veja-se que, 

como já apurado nas investigações, as tais listas de passageiros em helicópteros 

usados pelo investigado Sérgio Cabral não são confiáveis, como se pode ver do 

resultado das interceptações telefônicas (509505-27.2016.4.02.5101) que abaixo 

transcrevo: 

 

 

 

Portanto, a seguir sendo confirmadas as suspeitas iniciais, os investigados Paulo 

Fernando e Sérgio Cabral aparentemente estariam, ao momento das prisões iniciais, em 

flagrante situação de lavagem e ocultação de ativos, o que torna a prisão preventiva 

requerida uma medida necessária e adequada ao fim pretendido pelos órgãos de 

investigação, já que é legítima a suspeita do MPF de que, considerando as vultosas 

quantias que vêm sendo apuradas no decorrer desta investigação, e a ampla ramificação 

de empresas e pessoas em muitos setores econômicos, a atividade criminosa apontada 

continuará sendo praticada, até mesmo com o fim de dificultar a apuração da 

responsabilidade penal de cada investigado. Além, é claro, do fato de que a liberdade do 

investigado em questão, como aparentemente membro importante da Organização 
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Criminosa descrita, permitiria ao mesmo ocultar o proveito dos ilícitos apontados na 

representação inicial. 

A propósito da petição de fls. 2403/2408, em que a defesa procura convencer 

este juízo a não atender o requerimento ministerial, deve-se esclarecer que, obviamente, 

por estarem presos (Paulo Fernando e Sérgio Cabral), e com seus bens indisponíveis, e 

exatamente em razão desta medida cautelar, não terão condições materiais de praticar 

atos outros de lavagem ou ocultação de ativos. Mas isso de forma alguma seria motivo 

para desautorizar a prisão preventiva requerida, pelo contrário. É exatamente por força 

deste ato judicial que, como se espera, seja estancada a prática ilícita que ora é objeto de 

investigação, diga-se, célere e séria. 

Considero, como já dito, graves os fatos até então apurados, havendo fortes 

indícios de que Paulo Fernando integraria o esquema de corrupção em pleno 

desenvolvimento, sendo suspeito de ser um dos responsáveis por ocultar bens do ex-

governador Sérgio Cabral e de custear suas despesas pessoais, além de continuar 

responsável pelo pagamento do aluguel da empresa de Sérgio Cabral. Isso configura, em 

tese, a prática de esquemas de lavagem do dinheiro amealhado com a prática de delitos 

de corrupção, certo de que este investigado, assim como o próprio ex governador Sérgio 

Cabral, atuou por vários anos como agente público, inclusive durante o aparente 

cometimento dos crimes ora investigados, em flagrante ofensa à ordem pública, o que 

torna ainda mais necessário o rigor na apuração de suas responsabilidades. 

Além do que já consta consignado às fls. 1.526/1.656, a que me reporto, quanto 

à presença dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, tenho 

por presente, no caso específico de Paulo Fernando, o efetivo risco de que o 

investigado, em liberdade, pode criar também embaraço às investigações, nos exatos 

termos relatados pelo órgão ministerial. Veja-se que o desenvolvimento das 

investigações têm revelado dia a dia uma infinidade de situações ilícitas que teriam sido 

e estariam sendo cometidas por pessoas de grande expressão e responsabilidade política, 

com provável acesso inclusive a documentos e repartições públicas, posto que 

exercentes, por anos e até há pouco tempo, de funções de chefia e de confiança no seio 

da administração do Estado do Rio de Janeiro 

Finalmente, reconheço a existência de fortes indícios de que Paulo Fernando 

estaria envolvido no cometimento de delitos de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 
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9.613/98 com pena máxima de10 anos) e de pertinência à organização criminosa (artigo 

2º da Lei nº 12.850/2013 com pena máxima de 08 anos), a justificar o decreto cautelar 

requerido, impondo-se a custódia para garantia da ordem pública, na forma dos artigos 

312 e 313, I, do CPP. 

Por todo exposto, ACOLHO a representação ministerial e DECRETO a prisão 

preventiva do investigado PAULO FERNANDO MAGALHÃES PINTO 

GONÇALVES e assim o faço como garantia da ordem pública e como garantia da 

instrução criminal, nos termos dos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP. 

INDEFIRO o requerimento da defesa constante do item ii, por absoluta 

impertinência, e entendo PREJUDICADO o do item iii, ante a informação apresentada 

pela Polícia Federal e juntada à fl. 2437. 

Expeça-se o mandado de prisão preventiva, encaminhando-o à Polícia Federal, 

SEAP, Polinter e à unidade em que se encontra custodiado. 

Oficie-se ao Relator do HC nº 0012264-95.2016.4.02.0000 comunicando o teor 

desta decisão. 

Após, encaminhem-se os autos eletrônicos ao MPF, conforme determinado à fl. 

2371. 

Rio de Janeiro/RJ, 25 de novembro de 2016. 

 

 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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