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     D E C I S Ã O 

Vistos.
Trata-se de representação da autoridade policial pelo afastamento de sigilos bancário e fiscal,
bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão com o fim de dar
prosseguimento às investigações desenvolvidas no âmbito do Inquérito Policial nº 127/19-
UADIP/DELECOR/SR/PF/SP (autos nº 0004149-37.2019.403.6181), que apura possível prática
dos delitos previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal, bem como no artigo 1º da Lei nº
9.613/1998, em vista de elementos de informação obtidos em acordo de colaboração premiada
firmado com ANTÔNIO PALOCCI FILHO (ID nº 23199596).
Em manifestação nos autos, o Ministério Público Federal opinou pelo parcial deferimento da
representação da autoridade policial (ID nº 23223677).
Éo relatório do necessário.
Decido.
O pedido comporta parcial acolhimento.
Inicialmente faz-se necessário registrar que a Constituição Federal assegura a incolumidade à
intimidade e à vida privada (art. 5º, inciso X). De igual modo, o Código Civil prevê, em seu artigo
21, a inviolabilidade da vida privada da pessoa natural, nelas se inserindo, certamente, as
garantias do sigilo bancário e fiscal.
Tal garantia, como qualquer outro direito ou garantia fundamental, não é absoluta, uma vez que
outros direitos insculpidos na Constituição - como o direito à segurança ou o direito do Estado de
exercitar o jus puniendi - também devem ser preservados, em atenção ao Princípio da Unidade
Constitucional, pelo qual nenhuma norma da Lei Maior pode preponderar ou sobrepujar outras
normas constitucionais.
Há sempre necessidade da ponderação de interesses, contemporizando o rigorismo dos diversos
comandos constitucionais, para que possam coexistir em harmonia. Assim, direitos fundamentais
não podem servir de escudo protetor para empreitadas criminosas e, existindo indícios concretos
de ocorrência de atividades ilícitas (fumus boni iuris), é razoável que se autorize o sacrifício do
direito/garantia individual em prol do legítimo interesse da repressão estatal.
Nessa ordem de ideias, a relativização dos sigilos bancário e fiscal é admitida quando
presentes as condições previstas pela legislação, na seguinte forma:

 Lei Complementar nº 105/01 (Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras providências):
 
Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para
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apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou
do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:
I – de terrorismo;
II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a
sua produção;
IV – de extorsão mediante sequestro;
V – contra o sistema financeiro nacional;
VI – contra a Administração Pública;
VII – contra a ordem tributária e a previdência social;
VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;
IX – praticado por organização criminosa. (grifos nossos)
 
Código Tributário Nacional:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art.
199, os seguintes: (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (grifos
nossos)

Quanto à medida cautelar probatória de busca e apreensão, requerida pela Autoridade Policial,
se justifica nas seguintes hipóteses previstas pelo Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos
falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime
ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do
réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo
possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção. (grifos nossos)

 
Consoante disposição do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca e apreensão
domiciliar somente poderá ser autorizada com base em fundadas razões. A medida, ademais,
objetiva, além de apreender objetos relacionados aos crimes, assegurar que as provas dos delitos
não desapareçam. Com efeito, embora a medida de busca e apreensão se encontre inserida, no
Código de Processo Penal, no capítulo das provas, assevera a doutrina que a medida possui
natureza acautelatória, liminar, destinada a evitar o perecimento das coisas.
Por fim, a medida cautelar de busca e apreensão depende ainda da configuração dos requisitos
do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Com essas breves considerações, passo à apreciação do pleito policial.
Conforme representação da Autoridade Policial, a partir da colaboração premiada firmada por 
ANTÔNIO PALOCCI FILHO, mais especificamente do Termo de Depoimento nº 06, foram
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obtidas informações sobre possíveis práticas criminosas no período entre 2009 e 2011, voltadas à
anulação da Operação Castelo de Areia, que tramitou perante o Juízo desta 6ª Vara Criminal
Federal.
A referida operação policial, deflagrada em março de 2009, tinha como objeto a apuração da
prática, em tese, de crimes de fraude à licitação, corrupção ativa, lavagem de valores e crimes
financeiros por agentes políticos e por representantes da empresa Camargo Corrêa.
O aludido procedimento foi anulado no julgamento do Habeas Corpus nº 159.159 pelo C. Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, a Autoridade Policial apresenta duas hipóteses criminais, que orientam as
investigações em curso:

Em 2009, o Diretor da CAMARGO CORRÊA Sr. LUIZ NASCIMENTO, juntamente com seu
advogado MÁRCIO THOMAZ BASTOS, teriam OFERECIDO PROMESSA DE VANTAGEM
ILÍCITA ao colaborador ANTONIO PALLOCI FILHO, na época deputado federal (R$ 1,5
milhão de reais) e à DILMA ROUSSEFF, na época Ministra da Casa Civil, consistente na
'DOAÇÃO' de R$ 50 milhões de reais para sua campanha eleitoral em 2010, a fim de que
praticasse ATO DE OFÍCIO consistente na indicação ASFOR ROCHA, então Presidente do
STJ, ao cargo de Ministrodo STF. Paralelamente, MARCIO THOMAZ BASTOS, com auxílio
de ANTONIO PALOCCI, OFERECERAM a ASFOR ROCHA, a PROMESSA de apoio e
indicação ao cargo de Ministro do STF para que praticasse ATO de OFÍCIO consistente na
concessão de uma LIMINAR SUSPENDENDO as INVESTIGAÇÕES no bojo da OPERAÇÃO
CASTELO DE AREIA;
Em 2010, após a concessão da LIMINAR por ASFOR ROCHA, o Diretor LUIZ
NASCIMENTO, representando os interesses da CAMARGO CORREA, juntamente com seu
advogado MÁRCIO THOMAZ BASTOS, ENTREGOU VANTAGEM ILÍCITA à DILMA
ROUSSEFFF, então Ministra da Casa Civil, consistente na 'DOAÇÃO' DE R$ 50 MILHÕES
DE REAIS para campanha de diversos candidatos do PT e de aliados, com o fim de que
INDICASSE ASFOR ROCHA, na época Presidente do STJ, ao cargo de Ministro do STF e,
em troca, ele exercesse ingerência hábil a ANULAR a OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA. 
(ID nº 23199596)

Nesse sentido, aduz a ocorrência de tratativas espúrias que teriam como objetivo a concessão de
liminar para o fim de suspender imediatamente o trâmite da Operação Castelo de Areia, tendo por
principal articulador o advogado e ex-ministro da Justiça MARCIO THOMAZ BASTOS.
A Autoridade Policial aponta que o referido causídico teria sido contratado, em 28.03.09, pela
companhia Camargo Corrêa para que, valendo-se de sua experiência e trânsito junto ao Governo,
buscasse obstar o prosseguimento das apurações em curso na Operação Castelo de Areia.
Para tanto, de acordo com o relato fornecido pelo colaborador ANTÔNIO PALOCCI FILHO, este,
o Diretor da empresa, LUIZ NASCIMENTO, e MARCIO THOMAZ BASTOS teriam oferecido
cinquenta milhões de reais, a ser entregue sob a forma de doação eleitoral oficial, em troca de
apoio para a anulação da aludida operação policial, mediante a promessa ao então Ministro do
Superior Tribunal de Justiça FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA de indicação ao cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, o colaborador ANTÔNIO PALOCCI FILHO teria sido contratado por MARCIO
THOMAZ BASTOS, pelo valor de R$ 1.500.000,00 – mediante falso contrato de prestação de
serviços – para que contatasse o Ministro FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA e lhe
propusesse a possibilidade de indicação de seu nome para uma vaga no Supremo Tribunal
Federal em troca de uma decisão liminar e a posterior anulação da Operação Castelo de Areia.
A fim de efetivar a medida, PALOCCI teria se encontrado, em 11.11.09, com o referido Ministro e
lhe relatado sua preocupação com a investigação policial e a importância de sua anulação,
sobretudo em razão da relevância da empresa Camargo Corrêa e dos inúmeros partidos políticos
envolvidos, oferecendo-se a influir junto ao então Presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva para que seu nome fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal.

Num. 23291705 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JOAO BATISTA GONCALVES - 15/10/2019 17:08:49
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101517084974000000021312902
Número do documento: 19101517084974000000021312902



Em 12.01.10, teria ocorrido reunião entre MARCIO THOMAZ BASTOS, DILMA VANA
ROUSSEFF e o colaborador, na residência oficial da Ministra da Casa Civil, oportunidade em que
o advogado, atuando em nome de LUIZ NASCIMENTO, teria oferecido R$ 50 milhões para a
campanha eleitoral de 2010 em troca de apoio na anulação da Operação Castelo de Areia,
mediante o oferecimento da vaga no Supremo Tribunal Federal ao Ministro FRANCISCO CESAR
ASFOR ROCHA, para que este concedesse a liminar e anulasse a operação policial. Os valores
indicados teriam como finalidade fazer com que DILMA tentasse junto a LULA a referida
indicação e, caso não conseguisse, ela própria, quando eleita, o nomeasse.
Na mesma data, MARCIO THOMAZ BASTOS, por meio de outros advogados a ele vinculados,
teria impetrado habeas corpus durante o plantão judiciário, para que o Ministro FRANCISCO
CESAR ASFOR ROCHA, à época presidente da Corte Superior, analisasse o writ.
Ao apreciar a matéria, no dia 14.01.10, o Ministro FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA 
entendeu pela concessão da liminar a fim de suspender a ação penal em andamento, o que
divergiria, segundo a Autoridade Policial, do entendimento adotado em outras decisões pelo
mesmo magistrado.
Por sua vez, em continuidade às tratativas visando anular a Operação Castelo de Areia, ainda de
acordo com o relato do colaborador ANTÔNIO PALOCCI FILHO, teriam sido envidados esforços
junto ao Ministro FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA para que este influísse no julgamento do
mérito do habeas corpus, convocando, na qualidade de presidente do STJ, dois
Desembargadores – CELSO LIMONGI, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
HAROLDO RODRIGUES, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – para que atuassem como
ministros e formassem maioria pela anulação.
Nesse sentido, após a concessão da liminar, ANTÔNIO PALOCCI FILHO teria se reunido, por
diversas vezes em 2010, com MARCIO THOMAZ BASTOS com o escopo de traçar uma
estratégia para o julgamento do mérito do habeas corpus. Em uma dessa oportunidades, 
MARCIO, conhecedor da proximidade do colaborador com CELSO LIMONGI, teria lhe pedido
para que conversasse com este sobre a importância da anulação.
ANTÔNIO PALOCCI FILHO teria, então, sondado o entendimento de LIMONGI sobre o caso,
expondo a gravidade e as implicações da decisão, obtendo como resposta que como havia sido
convocado pelo Ministro FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, adotaria o mesmo entendimento
dele, fazendo, em suma, o que este lhe pedisse.
De outra face, no segundo semestre de 2010, em encontro com LUIZ NASCIMENTO, o
colaborador teria confirmado que DILMA VANA ROUSSEFF aceitara a quantia de cinquenta
milhões de reais por meio de doação oficial, sendo que no mesmo período a companhia 
Camargo Corrêa teria realizado a transferência de valores de forma oficial e direta para
campanha diversos candidatos do Partido dos Trabalhadores e aliados, conforme relação
preparada e entregue à empresa por FERNANDO PIMENTEL, que saberia  e teria auxiliado o
esquema delitivo.
Segundo apurado pela Autoridade Policial, o Grupo Camargo Corrêa realizou, durante a
campanha eleitoral de 2010, doações ao Partido dos Trabalhadores e sua coligação na ordem
R$73.366.080,00, um valor significativamente superior ao doado em outros anos eleitorais (2006
e 2014).
Em 05.04.11, por derradeiro, ocorreu o julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 159.159, no
qual votaram a favor da anulação a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura e os
Ministros Convocados CELSO LIMONGI (Desembargador do TJ/SP) e HAROLDO RODRIGUES 
(Desembargador do TJ/CE), restando vencido o Ministro Og Fernandes.
No mesmo ano, ainda segundo o colaborador, teria participado de encontro com MARCIO
THOMAZ BASTOS, em que ele teria lhe dito que obteve o apoio do Ministro FRANCISCO
CESAR ASFOR ROCHA para anulação da Operação Castelo de Areia, mediante o pagamento
de cinco milhões de dólares, pagos, em tese, por meio de conta no exterior em favor do filho do
Ministro, CAIO CESAR VIEIRA ROCHA.
A fim de corroborar o quadro exposto supra, a Autoridade Policial aponta como elementos
indiciários, que conferem verossimilhança aos fatos narrados pelo colaborador ANTÔNIO
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PALOCCI FILHO: i) o recebimento de um milhão e quinhentos mil reais por PALOCCI pagos por 
MARCIO THOMAZ BASTOS, a partir de um contrato de prestação de serviços fictícios firmado
entre ambos (empresa PROJETO/escritório de advocacia de BASTOS) em dezembro de 2009,
um mês antes da obtenção da liminar perante o C. STJ, conforme notas fiscais juntadas aos
autos; ii) os encontros entre o colaborador e DILMA ROUSSEFF, FERNANDO PIMENTEL, 
MARCIO THOMAZ BASTOS, LUIZ NASCIMENTO, ASFOR ROCHA e CELSO LIMONGI,
registrados em sua agenda pessoal; iii) a concessão da liminar no Habeas Corpus nº 159.159, em
janeiro de 2010, durante o plantão judiciário, pelo Presidente do STJ; iv) a doação oficial de
aproximadamente R$ 50 milhões de reais, para campanha eleitoral de diversos candidatos do PT
e aliados no ano de 2010, como forma de receber, de modo pulverizado, a vantagem ilícita
prometida; e v) a anulação da Operação Castelo de Areia, em abril de 2011, que teve como votos
favoráveis, além do da Ministra Relatora, os dos Desembargadores convocados, um deles 
CELSO LIMONGI.
Por fim, em relação a cada um dos investigados, assevera que:

ANTONIO PALOCCI FILHO teria recebido vantagem ilícita de MARCIO THOMAZ BASTOS,
quando ocupava o cargo de deputado federal, para intermediar os interesses da empresa
Camargo Corrêa junto ao ex-Ministro do STJ FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA e ao
falecido Ministro CELSO LIMONGI, com o fim a obter inicialmente a suspensão da ação
penal e, posteriormente, a anulação da Operação Castelo de Areia.
 
VANA ROUSSEFF, então Ministra da Casa Civil do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teria
aceitado a promessa e, posteriormente, recebido, vantagem ilícita ofertada pelo advogado 
MARCIO THOMAZ BASTOS e pelo Diretor LUIZ NASCIMENTO, consistente em doação
oficial fictícia à campanha do Partido dos Trabalhadores e aliados em 2010, no valor
aproximado de R$ 50 milhões de reais, para que no exercício do cargo indicasse 
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA ao cargo de Ministro do STF;
PIMENTEL teria participado juntamente com DILMA ROUSSEFF de reunião em sua
residência oficial em 12.01.10, com MARCIO THOMAZ BASTOS, ocasião em que teria sido
aceita a promessa de vantagem ilícita, consistente na doação oficial de R$ 50 milhões, bem
como teria também auxiliado na decisão de pulverização dos recursos recebidos e em sua
operacionalização (quais aliados e valores que receberiam);
CÉSAR ASFOR ROCHA, à época Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, teria
recebido promessa de vantagem ilícita de PALOCCI e MARCIO THOMAZ BASTOS,
consistente na indicação de seu nome para o cargo de Ministro do STF, para que em troca,
suspendesse as apurações relativas à Operação Castelo de Areia. Teria, enfim, concedido a
liminar, de forma atípica, suspendendo a ação penal em face de Diretores da empresa 
Camargo Corrêa e recebido vantagem ilícita, consistente em cinco milhões de dólares, em
conta no exterior por intermédio de seu filho, para que exercesse ingerência hábil a anular a
Operação, sendo o responsável pela convocação de dois desembargadores que votaram de
acordo com seu entendimento, concedendo a ordem de habeas corpus em abril de 2011.
ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, Diretor da empresa Camargo Corrêa, teria prometido e,
posteriormente entregue, vantagem ilícita consistente em doação oficial de cinquenta milhões
de reais aos candidatos do PT e seus aliados na campanha eleitoral de 2010, com o objetivo
de que o Governo envidasse esforços para que a Operação Castelo de Areia fosse anulada,
em especial para que DILMA indicasse o então Ministro ASFOR ROCHA ao cargo de
Ministro do STF.
THOMAZ BASTOS, falecido em 2014, teria ofertado promessa de vantagem ilícita no ano de
2009, juntamente com LUIZ NASCIMENTO, a PALOCCI e a DILMA ROUSSEFF para que
envidassem esforços a fim de que a Operação Castelo de Areia fosse anulada. Teria,
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igualmente, celebrado contrato de prestação de serviços fictícios com o colaborador em
dezembro de 2009, por meio de seu escritório de advocacia, para que PALOCCI exercesse
ingerência em favor da Camargo Corrêa hábil a anular a Operação Castelo de Areia. Por fim,
teria articulado, prometido e entregue vantagem ilícita, juntamente com o Diretor da empresa 
Camargo Corrêa LUIZ NASCIMENTO, aos políticos indicados por PALOCCI, DILMA e 
FERNANDO PIMENTEL,  tanto do PT, quanto aliados, por meio de doação oficial na
campanha eleitoral de 2010, na ordem de R$ 50.000.000,00, bem como teria entregue
vantagem ilícita, consistente no valor de cinco milhões de dólares, possivelmente no ano de
2011, ao ex-Ministro do STJ FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, em troca de sua
atuação para anulação da Operação Castelo de Areia.

 Ante o exposto, a fim de corroborar, alterar ou mesmo descartar as duas hipóteses criminais
inicialmente apresentadas, representa a Autoridade Policial pela autorização para medida de
busca e apreensão nos endereços dos investigados DILMA VANA ROUSSEFFF, FERNANDO
DAMATA PIMENTEL, LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e FRANCISCO CESAR ASFOR
ROCHA, bem como da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A.
A Autoridade Policial pleiteia, outrossim, a fim rastrear o percurso das supostas vantagens ilícitas,
o afastamento dos sigilos bancário – referente ao período entre março de 2009 e abril de 2011 –
e fiscal – quanto aos exercícios fiscais de 2009, 2010 e 2011 – dos investigados FRANCISCO
CESAR ASFOR ROCHA, CAIO CESAR VIEIRA ROCHA, LUIZ ROBERTO ORTIZ
NASCIMENTO, MARCIO THOMAZ BASTOS e ANTONIO PALOCCI FILHO, bem como das
pessoas jurídicas CCVR PARTICIPACOES LTDA.; FENIX PARTICIPACOES LTDA; FUJITA
MERCURIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA; RMS - GESTAO DE
EMPRESAS E ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E LOCACAO DE
AERONAVES LTDA; ROCHA, MARINHO E SALES ADVOCACIA; ROCHA, MARINHO E
SALES ADVOCACIA E CONSULTORIA; ROCHA, MARINHO E SALES ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S; ROCHA, MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS; MARCIO
THOMAZ BASTOS ADVOGADOS e PROJETO - CONSULTORIA EMPRESARIAL E
FINANCEIRA LTDA. (ID nº 23199596)
Instado a se manifestar, o Parquet Federal pugnou pelo parcial acolhimento do pedido, apenas no
que tange à expedição de mandados de busca e apreensão para a sede da empresa CAMARGO
CORRÊA, o domicílio do diretor LUIZ NASCIMENTO e o domicílio do ex-Ministro FRANCISCO
CESAR ASFOR ROCHA, bem como pelo afastamento do sigilo bancário e fiscal nos períodos de
março de 2009 a dezembro de 2011 (sigilo bancário) e exercícios fiscais de 2009, 2010, 2011 e
2012, relativamente a MARCIO THOMAZ BASTOS; CAIO CESAR VIEIRA ROCHA;
 FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA;  LUIZ ROBERTO ORTIZ; NASCIMENTO; e ANTÔNIO
PALOCCI FILHO; e às empresas CCVR PARTICIPAÇÕES LTDA.; FENIX PARTICIPAÇÕES
LTDA.; FUJITA MERCURIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.; RMS
GESTÃO DE EMPRESAS E ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E
LOCAÇÃO DE AERONAVES LTDA.; ROCHA, MARINHO E SALES ADVOCACIA E
CONSULTORIA; ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S; ROCHA,
MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS; MARCIO THOMAZ BASTOS
ADVOGADOS; e PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA. (ID nº
23223677)
Analisando detidamente os autos, entendo de rigor o acolhimento da manifestação da
Procuradoria da República em São Paulo.
De início, verifica-se a existência de indícios da possível prática dos delitos previstos nos artigos
317 e 333 do Código Penal e do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, conforme indicados pela
representação da autoridade policial e pelo Ministério Público Federal.
Com efeito, a partir do quanto apurado, tem-se a possível formulação de esquema criminoso que,
por meio da oferta de vantagens ilícitas, objetivava influir em decisão de tribunal superior, a fim de
que fosse concedida a ordem no Habeas Corpus nº 159.159 e restasse anulada a Operação
Castelo de Areia. As aludidas vantagens ilícitas, por sua vez, teriam se concretizado por meio de
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doações eleitorais oficiais pulverizadas e pagamento realizado a terceiro em conta no exterior. 
Dessa forma, considerando as declarações do colaborador e os demais elementos de prova
juntados ao feito, mostra-se necessário o aprofundamento da apuração sobre possível prática de
crime de lavagem de dinheiro e de delitos contra a Administração Pública.  
Por outro lado, como bem anota o Parquet Federal:

os locais indicados (1) sede da empresa CAMARGO CORRÊA, (2) domicílio
do diretor LUIZ NASCIMENTO, (3) domicílio do ex-Ministro FRANCISCO
CESAR ASFOR ROCHA têm perfeita relação com os fatos investigados,
tratando-se de endereços vinculados a pessoas físicas ou jurídicas
diretamente envolvidas e/ou utilizadas na execução dos crimes e
investigação.
33. Não obstante, esses mesmos indícios não permitem concluir, por ora,
que existam fundadas razões para se proceder à busca nos domicílios de
DILMA ROUSSEFF e FERNANDO PIMENTEL. Isso porque, além da
suposta reunião entre o colaborador, MARCIO THOMAZ BASTOS, DILMA
ROUSSEFF e FERNANDO PIMENTEL, não há por ora outros indícios que
respaldam a busca e apreensão nesses dois endereços, pesando, ao
contrário, em seu desfavor, o fato de DILMA ROUSSEFF não ter indicado
ASFOR ROCHA para o cargo de Ministro. Isso não quer dizer, todavia, que,
posteriormente, medida desse teor não possa ser decretada diante de
outros indícios que a justifiquem. (ID nº 23223677)

De fato, não subsistem, por ora, elementos suficientes à aferição do eventual envolvimento de 
DILMA ROUSSEFF e FERNANDO PIMENTEL, excetuando-se o depoimento prestado pelo
próprio colaborador, de forma que se mostra necessário aguardar o regular desenvolvimento das
investigações a fim de indicar a necessidade de aplicação da gravosa medida de busca e
apreensão em relação aos investigados.
No que concerne aos demais representados, encontra-se demonstrado o requisito do fumus
boni iuris para o deferimento das medidas cautelares de afastamento de sigilos e de busca e
apreensão de elementos de informação sobre os supostos delitos noticiados pelo colaborador 
ANTÔNIO PALOCCI FILHO.
Como visto, as informações apresentadas pelo colaborador encontram respaldo no contrato de
prestação de serviços, em tese, fictícios firmado entre ANTONIO PALOCCI FILHO e o escritório
de advocacia de MARCIO THOMAZ BASTOS em dezembro de 2009 (ID nº 2326194, pp. 02-07),
pelo qual o colaborador teria recebido um milhão e quinhentos mil reais (ID nº 2326194, pp. 08-
12) como forma de pagamento pelos supostos auxílios prestados no esquema delitivo.
No mesmo sentido, as anotações constantes de agenda do colaborador, em que se verificam
marcações relativas a encontros com DILMA ROUSSEFF, FERNANDO PIMENTEL, MARCIO 
THOMAZ BASTOS, LUIZ NASCIMENTO, ASFOR ROCHA e CELSO LIMONGI, que se
coadunam aos fatos relatados por ANTONIO PALOCCI FILHO (ID nº. 23214129, pp. 04-18, e nº
23214131, pp. 08/16).
Consta, outrossim, que a liminar objeto, em tese, de acordo espúrio, foi efetivamente concedida
no Habeas Corpus nº 159.159, em janeiro de 2010, durante o plantão judiciário, pelo então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA (ID nº
23219820).
Tem-se, igualmente em corroboração ao quanto afirmado pelo colaborador, a doação oficial de
aproximadamente cinquenta milhões de reais, para campanha eleitoral de diversos candidatos do
PT e aliados no ano de 2010, em montante significativamente diverso do empregado em outras
eleições gerais (2006 e 2014) (ID nºs 23222334 e 23222336).
Por fim, verifica-se que a anulação da Operação Castelo de Areia, no bojo do Habeas Corpus nº
159.159, em abril de 2011, teve como votos favoráveis, além do proferido pela Ministra Relatora,
os dos Desembargadores convocados, dentre eles CELSO LIMONGI (ID nº 23220726).
Dessa forma, a obtenção de documentação relativa às tratativas e operações suspeitas constitui
providência necessária, adequada e célere, no momento atual da investigação, para a verificação
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das informações apresentadas pelo colaborador, não se vislumbrando outro meio de prova que
possa substituir os dados eventualmente obtidos com a quebra dos sigilos bancário e fiscal e a
medida de busca e apreensão. 
Quanto ao requisito de periculum in mora, mostra-se pertinente o argumento apresentado pela
Autoridade Policial quanto à necessidade de resguardar elementos de provas sobre o caso,
verificando-se risco de que investigados venham a destruir ou ocultar elementos de informação
pertinentes ao caso, criando obstáculos ao desenvolvimento da investigação.
Conforme consta dos documentos anexados aos autos, a Autoridade Policial procedeu com
apurações preliminares sobre as informações apresentadas pelo colaborador ANTÔNIO
PALOCCI FILHO. Não obstante, o esclarecimento do caso demanda o acesso aos dados
protegidos por sigilo bancário e fiscal, bem como a eventuais documentos ou outros elementos de
prova mantidos pelos investigados em suas residências.
Impõe-se, ademais, considerar a possibilidade de destruição ou ocultação de elementos de
informações, demandando a atuação célere dos órgãos de investigação na preservação de meios
de prova de eventual ação penal. 
Assim, em vista das circunstâncias do caso, considerando a necessidade de obter informações
relevantes em poder dos investigados, mostra-se razoável e adequada a medida de busca e
apreensão pleiteada pela Autoridade Policial, sem que as pessoas possivelmente envolvidas com
a prática de ilicitudes tomem conhecimento prévio e possam agir para criar obstáculos à apuração
dos fatos.
Da mesma forma, visando apurar o suposto recebimento de honorários por MARCIO THOMAZ 
BASTOS e seu repasse a terceiros, bem como as teses investigatórias de lavagem de ativos,
identificando eventuais beneficiários, e de recebimento de vantagem ilícita por conta no exterior, a
medida de quebra dos sigilos bancário e fiscal mostra-se necessária ao correto direcionamento e
continuidade da investigação, bem como adequada e dentro do limite da razoabilidade, tendo em
vista os elementos auferidos até o momento no bojo da investigação criminal e a possibilidade
concreta de lesão a bens jurídicos penalmente protegidos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1º, parágrafo 4º, incisos VI e VIII, e artigo 3º, ambos da
Lei Complementar nº 105/2001, bem como o artigo 198, parágrafo 1º, inciso I, do Código
Tributário Nacional, defiro em parte o pedido formulado pela Autoridade Policial, com as
alterações propugnadas pelo Ministério Público Federal, e decreto o afastamento dos
sigilos bancário, no período entre março de 2009 e dezembro de 2011, e fiscal, quanto aos
exercícios fiscais de 2009, 2010, 2011 e 2012, em relação aos investigados:

MARCIO THOMAZ BASTOS (CPF nº 023.379.838-20);
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA (CPF nº 632.505.193-91);
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA (CPF nº 014.956.233-00);
LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO (CPF nº 424.594.868-04);
ANTÔNIO PALOCCI FILHO (CPF nº 062.605.448-63);
CCVR PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 13058509000137);
FENIX PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 97529781000148);
FUJITA MERCURIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (CNPJ nº
11262568000105);
RMS GESTÃO DE EMPRESAS E ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E
LOCAÇÃO DE AERONAVES LTDA. (CNPJ nº 10448610000106);
ROCHA, MARINHO E SALES ADVOCACIA (CNPJ nº 13474280000111);
ROCHA, MARINHO E SALES ADVOCACIA E CONSULTORIA (CNPJ nº
13495989000101);
ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (CNPJ nº
12354230000138);
ROCHA, MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ nº 05159996000104);
ROCHA, MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ nº 12802750000166);
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MARCIO THOMAZ BASTOS ADVOGADOS (CNPJ nº 07100813000100);
PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA. (CNPJ nº
08432773000159).

Para viabilizar as medidas ora deferidas, determino que se oficie ao Banco Central do Brasil,
com cópia desta decisão e da representação policial, para que preste, no prazo de 15 (quinze)
dias, as informações e documentos solicitados pela Autoridade Policial, por meio eletrônico, bem
como encaminhe esta decisão exclusivamente às demais instituições financeiras que se
relacionem com os investigados, para que, igualmente, prestem as informações requeridas.
Nesse sentido, determino, também, que:
a.a) para a validação e transmissão dos dados conste da comunicação o Código Identificador do
Caso “002-PF-005007-08”;
a.b) para o cumprimento da decisão judicial devem ser observadas as regras da Carta Circular nº
3454/2010 do BACEN, que divulga leiaute para a prestação das informações;
a.c) a autarquia e as instituições financeiras devem encaminhar os dados bancários via internet,
através dos programas Validador Bancário SIMBA e Transmissor Bancário SIMBA,
disponibilizados no sítio htttp://www.dpf.gob.br/simba  ou http://www.dpf.gov.br/servicos/sigilo-
bancario;
a.d) a Autoridade Policial, peritos criminais e analistas policiais que oficiam nos autos, designados
para atuar no caso, ficam autorizados a solicitar diretamente às instituições financeiras dados e
documentos de suporte das operações financeiras realizadas no período indicado, bem como os
relacionados a cadastros de clientes e análise de crédito realizados por áreas de compliance ou
de controle interno de cada instituição.
Oficie-se, igualmente com cópia desta decisão e da representação policial, à Receita Federal do
Brasil para que encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, os registros e documentos requeridos
pela Autoridade Policial, referentes ao período indicado.
As referidas informações e documentos deverão ser encaminhados diretamente à Delegacia de
Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR, aos cuidados da Delegada de Polícia
Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, Rua Hugo D’Antola, nº 95, Lapa de Baixo, São
Paulo/SP, CEP 05038-090, em arquivos de CD-ROM, DVD ou “pen drive”, a fim de melhor
armazenamento e manuseio dos autos.
De seu turno, havendo indícios do cometimento de lavagem de capitais (artigo 1º da Lei nº
9.613/98), bem como de corrupção ativa e passiva (artigos 333 e 317 do Código Penal), tratando-
se de medida necessária à continuidade das investigações e para a obtenção e preservação de
elementos de prova indispensáveis a propositura de eventual ação penal, com fundamento no
artigo 240, caput, c.c. parágrafo 1º, alíneas “b”, “e”, “f” e “h”, todos do Código de Processo Penal, 
defiro parcialmente a representação policial, nos termos da manifestação do Parquet 
Federal, pela busca e apreensão nos endereços relativos aos investigados:

LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO (Rua das Tuias, 270, Cidade Jardim, São Paulo)
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA (Avenida Beira Mar, 1140, apto. 700, Meireles,
Fortaleza/CE)
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A. (Avenida Faria Lima 1663,
Pinheiros, São Paulo e Avenida das Nações Unidas 8501, Pinheiros, São Paulo)

Expeça-se mandado de busca e apreensão para os mencionados endereços, com a
finalidade de obter elementos de informação necessários à continuidade da investigação no
Inquérito Policial e apuração dos fatos investigados, notadamente documentos, mídias e outras
provas encontradas relacionadas aos supostos crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de
ativos, inclusive quando mantidos em meio eletrônico (HD’s, pen drives ou mídias de qualquer
espécie), quando houver suspeita de que contenham material probatório relevante.
Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda
que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente.
No que diz respeito aos computadores, devem as autoridades proceder ao espelhamento no
local, ressalvado o caso de total impossibilidade, devidamente justificada.
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Fica também autorizada a abertura ou arrombamento de cofres eventualmente existentes nos
endereços supramencionados, caso as pessoas que estejam no endereço se recusem a fazê-lo.
Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser apreendido e eventual necessidade da
realização de perícia para a eventual instrução criminal, com base no artigo 5º, inciso XII, da
Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais
apreendidos, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam
ser acessados os dados e fluxos de comunicação em sistemas de rede e contidos em disquetes,
CD-ROMS, software e hardware, documentos, equipamentos e demais registros magnéticos que
vierem a ser apreendidos.
Por fim, tendo em vista que os documentos ora solicitados são protegidos por sigilo e a fim de
resguardar os interesses das pessoas eventualmente envolvidas, determino, desde já, o sigilo
dos documentos a serem encaminhados, nos termos do artigo 792, § 1º, do C.P.P.; do artigo
189 do C.P.C., por aplicação analógica do artigo 3º do C.P.P., e do artigo 7º do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906, de 04.07.1994), devendo a eles ter acesso
somente às autoridades que nele oficiarem.
Quanto ao acesso dos autos pela defesa dos investigados, deverá ser garantido após o
cumprimento das medidas de busca e apreensão ora deferidas, nos termos da Súmula
Vinculante nº 14, de 02.02.2009, do E. Supremo Tribunal Federal, e da Resolução nº 58, de
25.05.2009, do Conselho da Justiça Federal.
Os documentos e informações encaminhados deverão, se necessário, ser preservados em
separado, apondo-se a etiqueta ou observação de SIGILOSO.
Por cautela, os autos devem ser mantidos sob sigilo total, com vista às partes interessadas
somente após o cumprimento das medidas ora determinadas.
Ciência desta decisão ao MPF.
Cumpra-se, com urgência.

São Paulo, 15 de outubro de 2019.
 

 
JOÃO BATISTA GONÇALVES

         Juiz Federal
 

 
 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias,
indicações legais, resenha jurisprudencial. 11. Ed. – São Paulo: Atlas, 2003, p. 621.
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