S. E. a Ministra da Administração Interna
Prof. Doutora Anabela Miranda Rodrigues
Bruxelas, 3 de Setembro 2015
Assunto: Processo de pedido de autorização de residência para denunciante de corrupção
(Processo SEF nº. T1528631)
Senhora Ministra,
Foi com grande preocupação que tomei conhecimento do despacho do Diretor Nacional do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Dr. António Beça Pereira, indeferindo o processo de autorização
de residência nº T1528631, instruído por iniciativa da Delegação Regional do SEF Norte no sentido
de reconhecer e estender ao cidadão brasileiro Hermes Freitas Magnus proteção ao abrigo do Art.º
123.º da lei 23/07.
Hermes Magnus, estabelecido em Portugal devido a fundados receios em relação à sua segurança, é
o cidadão brasileiro responsável pelas primeiras denúncias da que viria a ser conhecida como a
Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. O seu conhecimento e
denúncia de mecanismos de corrupção envolvendo políticos brasileiros originou as investigações
que redundaram na Operação Lava Jato, mas expô-lo também a pressões e represálias que incluíram
o incêndio da casa onde residia e outros ataques contra a sua segurança, documentados e
denunciados pelo próprio junto do Ministério Público Federal do Brasil.
O indeferimento do pedido de residência instruído por iniciativa do SEF ao abrigo do Art.º 123.º da
lei 23/07 deixa este cidadão numa situação de desproteção e fragilidade acrescidas, precisamente
no momento em que se tornaram públicas notícias, já confirmadas pela Procuradoria-Geral da

República, de que as autoridades portuguesas, em colaboração com o Ministério Público Federal do
Brasil, estão a investigar a participação de empresas e cidadãos portugueses no escândalo Lava Jato.
Hermes Magnus disponibilizou-se inclusivamente a colaborar com as autoridades portuguesas,
apesar da sua situação de insegurança jurídica.
O risco para a sua segurança no país de origem, associado à disponibilidade para colaborar com as
autoridades portuguesas na investigação de eventuais ilícitos criminais graves, constituem sem
dúvida razões de relevante interesse nacional para que o Estado português, cumprindo as suas
obrigações de proteção de denunciantes e prestadores de informações, tal como definidas na
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e na Convenção Penal sobre a Corrupção do
Conselho de Europa, reconheça e estenda a este cidadão a proteção jurídica indispensável para que
ele possa residir legalmente em Portugal e dar o seu contributo, livre de pressões ou represálias,
para o apuramento da verdade.
Como tal, venho pela presente requerer a V. Exa. que reverta a decisão do Diretor Nacional do SEF e
conceda ao cidadão Hermes Freitas Magnus o visto de residência em Portugal ao abrigo do Art.º
123.º da lei 23/07, acautelando dessa forma as obrigações do Estado português à proteção de
denunciantes e o interesse nacional.
Com os melhores cumprimentos,

Ana Gomes
Deputada ao Parlamento Europeu

