
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXMO.  SR.  DR.  JUIZ  FEDERAL  DA  7ª  VARA  CRIMINAL  DA  SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Proc. nº 0509565-97.2016.4.02.5101

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF, pelo Procurador da República 
abaixo assinado, vem, nos autos da ação penal em epígrafe, em que são réus SÉRGIO 
CABRAL e outros,   nos  termos do r.  despacho de  fls.  4336,  expor  e  requerer  o 
seguinte:

PAULO  FERNANDO  MAGALHÃES  PINTO  GONÇALVES  às  fls.  4328 
requer a revogação da sua prisão preventiva com fundamento na publicação de nota 
na imprensa afirmando que ele estaria negociando uma colaboração com o MPF e 
que, esta informação publicada colocaria a integridade física dele em risco na cadeia 
onde se encontra custodiado. Alternativamente requer a aplicação de medida menos 
gravosa.

O MPF, por força de determinação legal não confirma ou nega a existência de 
qualquer acordo de colaboração antes do momento processual adequado.

Contudo,  reconhece  o  subscritor  que  a  notícia  veiculada  pelo  requerente  – 
verdadeira ou falsa – pode colocar em risco sua integridade física.

Todavia,  data venia  dos argumentos do requerente, entende o MPF presentes 
ainda  a  cautelaridade  a  justificar  e  amparar  a  custódia  preventiva  de  PAULO 
MAGALHÃES PINTO.

Pelo exposto, e como medida para proteger a integridade física de PAULO, 
sem descuidar da necessidade da custódia cautelar, requer seja o mesmo transferido 
para unidade de custódia federal diversa da prisão onde se encontra atualmente, por 
ser medida que harmoniza as duas necessidades presentes no caso – a preservação da 
integridade física de PAULO MAGALHÃES e a manutenção da prisão preventiva.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador da República
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