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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, 10 de janeiro de 2017 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: JRJQWA) 

 

 

DECISÃO 

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa de 

Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves às fls. 4328/4335, subsidiariamente, pugna 

pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.  

Argumenta a defesa que: (i) o requerente não está acusado de pratica o crime de 

corrupção, mas apenas do cometimento de lavagem de dinheiro e organização 

criminosa; (ii) as investigações policiais já se encerraram, não se justificando mais a 

prisão preventiva; (iii) o requerente se apresentou espontaneamente à autoridade policial 

quando da decretação de sua prisão temporária, bem como entregou voluntariamente o 

seu passaporte; e (iv) a integridade física do requerente estaria ameaçada em razão da 

divulgação na imprensa de suposto acordo de colaboração premiada firmado pelo 

requerente. 

Instado a se manifestar, o MPF pugnou pela manutenção da prisão preventiva; 

no entanto, requereu a sua transferência para unidade de custódia federal diversa da 

prisão onde se encontra atualmente, a fim de resguardar a sua integridade física (fl. 

4337). 

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, tal como aduz o MPF, discordo da ilustrada defesa no que se refere 

à necessidade e à utilidade da segregação do preso em questão. Assim, reitero o que já 

foi decidido mais de uma vez nestes autos, além da decisão de nossa Corte Federal. 
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O Ministério Público Federal, em sua manifestação, embora não confirme nem 

negue a existência de acordo de colaboração premiada com o requerente, reconhece que 

a notícia veiculada pode colocar em risco a sua integridade física. Pelo que, requer a 

manutenção da sua prisão, no entanto, requer a transferência do custodiado para local 

diverso. 

A transferência do requerente para unidade de custódia federal em outro Estado 

é medida dispendiosa e que afasta o preso seu meio social e familiar, demonstrando-se 

inadequada no caso concreto, situação que já foi motivo de revogação de anterior 

decisão de transferência de réu preso nos autos deste mesmo processo pelo Tribunal 

Regional da 2
a
 Região (fls. 3696/3704). 

Além disso, é inegável que o requerente encontra-se em situação de risco à sua 

integridade física, em razão da notícia veiculada na imprensa nacional, fato este 

reconhecido inclusive pelo Ministério Público Federal. Assim, tendo em vista que a 

manutenção da prisão gera risco social maior do que os eventuais prejuízos oriundos de 

sua colocação em prisão domiciliar, DETERMINO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, mediante o cumprimento das 

seguintes condições: 

a) afastamento da direção e da administração das empresas envolvidas nas 

investigações, ficando proibido de ingressar em quaisquer de seus 

estabelecimentos, e suspensão do exercício profissional de atividade de 

natureza empresarial, financeira e econômica; 

b) recolhimento domiciliar integral; 

c) comparecimento quinzenal em juízo, para informar e justificar 

atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização; 

d) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que 

intimado na pessoa do seu advogado; 

e) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer 

meio; 

f) proibição de deixar o país. 
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Afastados os temores de que venha sofrer represálias por parte de outros 

acusados com os quais se encontra custodiado, nada impede que o requerente seja 

novamente recolhido à prisão. 

Expeça-se alvará de soltura, consignando que o requerente deve deslocar-se à 

sua residência em até 2 (duas) horas. 

Intimem-se a defesa e o MPF. 

Rio de Janeiro/RJ, 10 de janeiro de 2017. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal  

7ª Vara Federal Criminal 
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