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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO 

PAULO/SP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assunto: MEDIDA CAUTELAR –BUSCA E APREENSÃO 
 
Referência: Autos nº _______________________________ 
   incidental ao Inquérito Policial nº 271/2019-3 
   (Autos nº 11.36.2019.6.26.0000)  
 

 

1. O Delegado de Polícia Federal MILTON FORNAZARI JUNIOR lotado e em 

exercício na Delegacia de Defesa Institucional– DELINST/DRCOR/SR/PF/SP, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.830/2013, artigos 132 e 

240, do Código de Processo Penal, e artigo 4º, da Lei nº 9.613/98, vem à presença de Vossa 

Excelência, representar pelas medidas cautelares de busca e apreensão e sequestro de bens, 

além do levantamento do sigilo, nos termos seguintes. 

 

I – DOS FATOS  

 

A) DOS CRIMES DE “CAIXA-DOIS” E LAVAGEM DE DINHEIRO: 

 

2.  O Inquérito Policial nº 271/2019-3 foi instaurado a partir de elementos 

colhidos em acordos de colaboração premiada com acionistas e executivos do Grupo J&F, 

devidamente homologados no âmbito da Operação Lava Jato perante o Supremo Tribunal 

Federal. 
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3.  Nos termos de depoimento de JOESLEY BATISTA e DEMILTON DE CASTRO, 

respectivamente acionista e executivo do Grupo J&F à época dos fatos, PAULO PEREIRA DA 

SILVA (“PAULINHO DA FORÇA”) teria solicitado e recebido doações eleitorais não 

contabilizadas, no valor total de R$1.200.000,00, durante as campanhas eleitorais nos anos 

de 2010 e 2012. 

 

4.  Na campanha do ano de 2010, ao cargo de Deputado Federal, o pagamento 

teria sido feito em espécie, no valor de R$200.000,00, enquanto que no ano de 2012 a quantia 

paga teria sido de R$1.000.000 nas eleições ao cargo de Prefeito de São Paulo, sendo parte 

desta última em espécie, no valor de R$750.000,00, e outra parte por meio de transferência 

bancária no valor de R$250.000,00, em favor do escritório de advocacia VILELA SILVA E 

GOMES ADVOGADOS. 

 

5.  Para alcançar tal mister, PAULINHO DA FORÇA teria contado com o auxílio 

material de ao menos JOSE GASPAR FERRAZ DE CAMPOS, tesoureiro do partido político 

Solidariedade, que teria intermediado e recebido fisicamente os valores em espécie, bem 

como de CRISTIANO VILELA DE PINHO, genro de PAULINHO DA FORÇA e sócio do referido 

escritório de advocacia, o qual teria recebido de maneira dissimulada os valores por meio da 

simulação de prestação de serviços advocatícios.   

 

6.  Os colaboradores apresentaram fortes elementos de corroboração sob o 

aspecto probatório, como a cópia do Recibo nº 33/2012, emitido em 27/09/2012 

(vencimento em 03/10/2012), pelo escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 

ADVOGADOS (assinado por CRISTIANO VILELA), em razão do recebimento da quantia de 

R$250.000,00, oriunda da empresa JBS S.A, referente à “prestação de serviços jurídicos” (fls. 

151), bem como a cópia do comprovante de transferência bancária com data de 03/10/2012, 

à fl. 152, referente à quantia de R$250.000,00, da conta nº 13-000366-9, agência 2271, 

remetida da conta da empresa JBS S.A., mantida junto ao banco Santander, em favor da conta 

do escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS (conta nº 2223-3, agência 

1552-0,  Banco do Brasil). 
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7.  Em relação aos pagamentos em espécie, os colaboradores apresentaram 

planilhas na mídia de fls. 67 e às fls. 218/220 e 189, verso/300 e 307, contendo os registros 

de vários pagamentos de valores indevidos para agentes públicos e políticos em geral, dentre 

eles para o investigado PAULINHO DA FORÇA. 

 

8.  No Anexo Complementar nº 14 (fls. 288/289) e na oitiva constante da mídia à 

fl. 282, JOESLEY BATISTA esclareceu que as planilhas se referiam a doações eleitorais não 

contabilizadas, tendo ficado a cargo de DEMILTON ANTONIO DE CASTRO a elaboração delas 

com o registro e controle dos valores pagos, datas e destinatários/beneficiários. 

 

9.  Também informou que todos os pagamentos das doações não contabilizadas 

foram feitos em atendimento às demandas dos candidatos beneficiados, tendo como 

objetivos evitar dificuldades/retaliações para as empresas do grupo, ou garantir a boa 

vontade do candidato depois de eleito, também para os pleitos do grupo empresarial. 

 

10.  Para os pagamentos efetuados no ano de 2010, JOESLEY BATISTA esclareceu 

que a expressão ou código “remessa” traduzia a ocorrência de pagamentos em espécie e não 

declarado, com o nome do responsável pela operação dentro do grupo na última coluna. 

Nesse contexto afirmou estar inserido o pagamento de R$200.000,00, feito para PAULINHO 

DA FORÇA e registrado na planilha de fls. 292, conforme imagem abaixo: 

 

 

11.  Já para os pagamentos de doações não contabilizadas efetuados no ano de 

2012, JOESLEY BATISTA esclareceu que os registros nas planilhas foram feitos sob a 

referência “saques” ou “depósitos”, além de alguns identificados apenas pelo nome do 

candidato. 
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12.  Além disso, informou que as linhas nas planilhas que indicavam os nomes de 

empresas desacompanhados do respectivo CNPJ, ou com referência à nota fiscal, traduziam 

a ocorrência de pagamentos por serviços simulados, ou seja, não prestados ou prestados 

parcialmente. 

 

13.  Nesse contexto também estavam inseridos os pagamentos para PAULINHO DA 

FORÇA, conforme planilha contida na mídia de fls. 67, bem como materializada à fl. 294, 

abaixo reproduzida: 

 

 

14.  Em declarações constantes do Anexo Complementar nº 1 (fls. 284/287), 

DEMILTON ANTONIO DE CASTRO confirmou ter sido o responsável pela elaboração e 

organização das planilhas de contabilidade paralela, contendo o controle dos pagamentos 

feitos em favor dos candidatos pelo grupo empresarial, com recursos não contabilizados 

oficialmente.  

 

15.  O primeiro modo de pagamentos correspondia aos realizados por meio de 

notas fiscais fictícias, que ocorriam da seguinte maneira: DEMILTON recebia as notas falsas 

ou fictícias das pessoas jurídicas envolvidas na prática criminosa, as quais eram emitidas por 

serviços não prestados ou prestados em menor quantidade à JBS S.A., ou à outra empresa do 

mesmo grupo. 

 

16.  O segundo modo envolvia os pagamentos com valores em espécie nos quais 

DEMILTON tratava pessoalmente com os doleiros que faziam esses pagamentos para o 

grupo. 
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17.  Em suas declarações neste inquérito, constantes da mídia de fls. 260, 

DEMILTON ANTONIO DE CASTRO confirmou que o pagamento em espécie foi feito a 

PAULINHO DA FORÇA no ano de 2010, após contato pessoal com ele e JOSE GASPAR FERRAZ 

DE CAMPOS, tendo sido registrado na planilha reproduzida no item 10, supra, inclusive com 

a utilização do termo ou código “remessa”. 

 

18.   Em relação aos pagamentos efetuados no ano de 2012, constantes da planilha 

reproduzida no item 13, supra, DEMILTON ANTONIO CASTRO afirmou que os pagamentos 

em espécie receberam o registro “saque” para fins de contabilidade paralela, enquanto que 

o pagamento por transferência bancária para o escritório de advocacia VILELA E SILVA 

GOMES ADVOGADOS foi materializado na planilha com a referência à nota fiscal fictícia 

emitida pelo referido escritório.  

 

19.  Além disso, DEMILTON ANTONIO DE CASTRO afirmou em sede policial ter 

efetuado outros quatro pagamentos em espécie para PAULINHO DA FORÇA, sendo três no 

ano de 2012 e outro em abril de 2103, no valor total de R$500.000,00. Posteriormente 

apresentou a planilha de fls. 307, reproduzida abaixo: 

 

 

20.  Dessa maneira, o total pago em espécie e mediante transferência bancária pelo 

Grupo J&F para PAULINHO DA FORÇA perfaz a quantia total de R$1.700.000,00, para o 

custeio não declarado das campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012. 
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21.  A fim de comprovar os fatos trazidos ao conhecimento desta Autoridade 

Policial, em especial confirmar a movimentação financeira delatada e obter outros elementos 

de prova referentes à vinculação de PAULINHO DA FORÇA com o referido escritório de 

advocacia, dentre outras diligências, esta Autoridade Policial representou pela quebra do 

sigilo bancário do escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS, entre os dias 

1º de julho de 2012 e 1º de janeiro de 2013.  

 

22.  Com o deferimento da medida às fls. 165/182, procedeu-se à análise do extrato 

bancário da conta bancária do referido escritório de advocacia, materializado às fls. 

230/233, em que consta a corroboração da transferência bancária da quantia de 

R$250.000,00, da conta da empresa JBS S.A. para a conta do referido escritório de advocacia, 

ocorrida em 03/12/2012 (fls. 230, verso), por meio da qual se confirmou a afirmação e 

narrativa dos colaboradores. 

 

23.  Por outro lado, da análise da Informação Policial nº 018/2020 

UADIP/DELINST/DRCOR/SR/PF/SP (fls. 263/276), contendo a relação de receitas e 

despesas de PAULINHO DA FORÇA, registradas no Tribunal Superior Eleitoral, durante a 

campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo no ano de 2012, constatou-se que não foi feita 

a devida declaração pelo candidato do recebimento de R$250.000,00 da empresa JBS S.A., 

além de ter sido declarado o pagamento de despesas ao escritório de advocacia VILELA E 

SILVA GOMES ADVOGADOS no ínfimo valor de R$7.500,00, muito abaixo da quantia de 

R$250.000,00 efetivamente recebida da empresa JBS S.A. 

 

24.  Dessa maneira, tanto a transferência bancária como a comprovada ausência de 

declaração junto à Justiça Eleitoral são fatos concretos e devidamente comprovados que 

traduzem a própria materialidade da conduta prevista na redação do artigo 350, do Código 

Eleitoral, consistente na omissão de doação eleitoral recebida da empresa JBS S.A. no ano de 

2012. 

 

25.  Em relação à autoria de PAULINHO DA FORÇA, esta também já se revelava 

indicada logo de início, com o relato dos colaboradores JOESLEY BATISTA e DEMILTON 
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ANTÔNIO DE CASTRO, em que ambos relataram ter sido PAULINHO DA FORÇA o idealizador 

e beneficiário dos valores enviados pela empresa JBS S.A. 

 

26.  Com efeito, as declarações de ambos se revelaram intrinsicamente 

verossímeis, uma vez que produzidas por empresário e seu funcionário de grupo 

empresarial notoriamente envolvido com o repasse de elevados valores para diversos 

agentes públicos, portanto, com trânsito, contatos e expertise acerca do pagamento dessas 

vantagens e doações não contabilizadas a servidores públicos. 

 

27.  Além disso, apresentaram planilhas pretéritas com o controle contábil interno 

e paralelo das doações feitas à época, e, ainda, com a indicação do número de telefone 

fornecido por JOSE GASPAR FERRAZ DE CAMPOS, intermediário do então candidato 

PAULINHO DA FORÇA para o recebimento dos valores doados de maneira não contabilizada. 

 

28.  O registro do número de telefone (11) 99654-2721, informado por eles, foi 

confirmado junto à operadora como sendo de JOSE GASPAR FERRAZ DE CAMPOS à fl. 308. 

 

29.  Além disso, por meio de diligências policiais in loco se confirmou à fl. 312 que 

o local em que teriam ocorrido as entregas de dinheiro, no imóvel sito à Rua Topázio nº 980, Vila 

Mariana, também era utilizado por PAULINHO DA FORÇA como comitê em campanhas eleitorais. 

 

30.  Extrinsecamente, também se pôde comprovar a utilização do escritório de 

advocacia por PAULINHO DA FORÇA, visando ocultar a origem ilícita dos valores recebidos 

da empresa JBS. 

 

31.  De fato, da análise do recibo emitido pelo escritório de advocacia VILELA E 

SILVA GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 152), verifica-se ter sido ele assinado por 

CRISTIANO VILELA DE PINHO, sócio administrador (fls. 145, verso) e genro de PAULINHO 
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DA FORÇA, casado com JULIANA PEREIRA DA SILVA, filha deste último, conforme pesquisas 

em fontes abertas1. 

 

32.  Não obstante, no Relatório SIMBA à fl. 261, com a indicação dos principais 

remetentes de valores para a conta do escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 

ADVOGADOS no mesmo período do recebimento de valores da empresa JBS, consta também 

o envio da quantia de R$ 269.349,50 pela entidade sindical FORÇA SINDICAL. 

 

33.  Importante destacar que PAULINHO DA FORÇA é atualmente o presidente 

nacional da FORÇA SINDICAL e é fato notório que sempre teve sua atuação política associada 

a sua liderança dentro da FORÇA SINDICAL.  

 

34.  Dessa maneira, não só essa movimentação revela o vínculo de PAULINHO DA 

FORÇA com o referido escritório de advocacia, como também traduz a fundada suspeita de 

que a remessa dos valores da conta da FORÇA SINDICAL possam ter ocorrido em razão do 

desvio de valores da entidade sindical para o custeio da campanha de PAULINHO DA FORÇA 

à Prefeitura de São Paulo, não tendo sido essas verbas declaradas à Justiça Eleitoral, 

conforme análise das receitas das campanhas sob investigação (fls. 263/276). 

 

35.  Além disso, no Relatório SIMBA R à fl. 262, com a indicação dos principais 

destinatários de valores da conta do escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 

ADVOGADOS, no mesmo período, consta o envio de R$25.000,00 para a conta de JOSÉ 

GASPAR FERRAZ DE CAMPOS, tesoureiro do Partido SOLIDARIEDADE e que seria o 

intermediário de PAULINHO DA FORÇA junto ao Grupo J&F para o recebimento de valores 

em espécie, o que reforça a conclusão acerca da existência de vínculos e a utilização indevida 

da conta do escritório de advocacia por PAULINHO DA FORÇA e seu grupo político. 

 

36.  A reforçar ainda mais essa conclusão, destaca o registro de um cheque de 

pequeno valor, em 3/9/2012, compensado em favor de MARCELO PELLACANI GAMBINI (fls. 

 
1Disponível em https://www.inesquecivelcasamento.com.br/casamentos/sao-paulo/decoracao-colorida-para-
casamento-juliana-cristiano/, acesso em 31de maio de 2020. 

https://www.inesquecivelcasamento.com.br/casamentos/sao-paulo/decoracao-colorida-para-casamento-juliana-cristiano/
https://www.inesquecivelcasamento.com.br/casamentos/sao-paulo/decoracao-colorida-para-casamento-juliana-cristiano/
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230, verso), pessoa indicada por PAULINHO DA FORÇA para cargo elevado no Governo 

Federal do ex-presidente Michel Temer2. 

 

37.  Por fim, cabe destacar que, conforme o item 47 infra, no ano de 2019 o 

escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS também recebeu valores do 

partido político SOLIDARIEDADE, do qual o líder nacional mais notório é o investigado 

PAULINHO DA FORÇA. 

 

38.  Dessa maneira, acredita que as declarações dos colaboradores foram 

devidamente corroboradas pelos documentos obtidos até o momento na investigação, bem 

como pelo vínculo familiar de PAULINHO DA FORÇA com o sócio do escritório de advocacia 

beneficiado, além da existência de vínculo financeiro com entidade sindical e partido político 

liderados por PAULINHO DA FORÇA e com um dos seus assessores à época dos fatos. 

 

39.  Destaca que a praxe policial em investigações similares tem demonstrado que 

a utilização de parentes, assessores e pessoas jurídicas controladas pelos investigados é 

recorrente para o recebimento dissimulado de valores com origem ilícita. 

 

40.  Tais condutas configuram clássicas tipologias da lavagem de dinheiro, que 

somadas à circulação de valores em espécie, à margem do Sistema Financeiro Nacional, são 

capazes de dissimular a origem ilícita dos valores recebidos e evitar o rastreamento por 

parte das autoridades estatais incumbidas da fiscalização e da persecução penal.  

 

41.  Conclui, assim, que os resultados obtidos pelas diligências policiais revelaram 

a existência de fundados indícios de materialidade e autoria, senão provas, em relação aos 

investigados PAULO PEREIRA DA SILVA (“PAULINHO DA FORÇA” – CPF: 210.067.689-04), 

 
2 “O presidente do Solidariedade, deputado Paulinho Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, enviou ao Palácio 
do Planalto uma lista com nomes de indicados para fazer parte da Secretaria de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Agrário, na semana passada.  (...) Para a diretoria de gestão do Incra, o deputado emplacou a 
nomeação de Marcelo Pellacani Gambini, que já foi presidente do conselho fiscal do PDT, no diretório estadual 
de São Paulo. (https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/paulinho-nomeia-titulares-da-area-agraria/, 
acesso em 31/5/2020). 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/paulinho-nomeia-titulares-da-area-agraria/
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JOSÉ GASPAR FERRAZ DE CAMPOS (CPF: 010.551.158-70) e CRISTIANO VILELA DE PINHO 

(CPF: 295.743.608-65), pela prática dos crimes de “caixa-dois” (artigo 350, do Código 

Eleitoral), e lavagem de dinheiro (artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998). 

  

B) DA ATUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS INVESTIGADOS: 

 

42.  Em investigações similares à presente, envolvendo a complexa engenharia 

financeira da lavagem de dinheiro, tem-se verificado a utilização de pessoas jurídicas para a 

dissimulação do recebimento de vantagens indevidas, evitando assim o rastreio das origem 

ilícita dos valores, principalmente em razão do maior fluxo de créditos e débitos que 

naturalmente envolvem o caixa de uma pessoa jurídica, quando comparado ao saldo da conta 

bancária de uma pessoa física. 

 

43.  Também se tem constatado a profissionalização da lavagem de dinheiro, com 

a constituição de células autônomas que passam a prestar serviços ilegais de lavagem para 

vários criminosos, o que pode ser o caso do escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 

ADVOGADOS. 

 

44.  De acordo com o Relatório de Inteligência Financeira nº 47390.2.1330.1936, 

do COAF, às fls. 223/229, verificou-se que o referido escritório de advocacia está envolvido 

com diversas tipologias da lavagem de dinheiro em decorrência de sua atividade financeira 

recente. 

 

45.  Constatou-se que, entre os dias 21/6/2019 e 17/12/2019, o escritório de 

advocacia VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS retirou de sua conta bancária a quantia de 

R$ 290.700,00 por meio de 70 saques de valores em espécie, em valores pequenos (entre 

R$2.000,00 e R$15.000,00), mediante o pagamento de cheques descontados na “boca do 

caixa”, o que caracteriza tipologia clássica da lavagem de dinheiro, conhecida como 
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fracionamento ou smurfing de movimentações financeiras, consagrada no artigo 1º, inciso 

IV, alínea “l”, da Carta-Circular nº 3.542, do Banco Central3. 

 

46.  Constatou-se, ainda, que o escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 

ADVOGADOS, entre os dias 1º/7/2019 e 21/12/2019, recebeu a crédito em sua conta 

bancária a quantia total de R$2.180.438,00, tendo movimentado a débito a quantia de 

R$2.418.575,00, valores incompatíveis com o faturamento mensal declarado pela empresa 

de cerca de apenas R$90.000,00, o que indica a manutenção de uma parcela do faturamento  

em contabilidade paralela e informal, outra tipologia clássica da lavagem de dinheiro, 

tipificada no artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, da Carta-Circular nº 3.542, do Banco Central 4 , 

além de indício de sonegação tributária. 

 

47.  Dentre os valores recebidos a crédito pelo escritório de advocacia VILELA E 

SILVA GOMES ADVOGADOS, entre os dias 1º/7/2019 e 21/12/2019, destaca-se a quantia de 

R$79.772,50, oriunda da conta do partido político SOLIDARIEDADE, do qual o investigado 

PAULINHO DA FORÇA é líder. 

 

48.  Outra movimentação que merece destaque é o recebimento da vultosa quantia 

de R$ 635.364,50, no mesmo período, oriunda da conta da empresa SUSTENTARE 

SANEAMENTO S.A.   

 

49.   A referida empresa atua em processos licitatórios na área de saneamento e 

lixo, cujo sócio administrador esteve notoriamente envolvido com empresa offshore utilizada 

 
3 “Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir, considerando as partes envolvidas, os valores, a 
frequência, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, 
podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de 
comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): (...) IV - situações relacionadas com a 
movimentação de contas: (...) l) realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem 
artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais.” 
4 “Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir, considerando as partes envolvidas, os valores, a 
frequência, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, 
podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de 
comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): (...) IV - situações relacionadas com a 
movimentação de contas: (...) a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica 
ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente.” 
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para a lavagem de dinheiro de esquemas envolvendo a corrupção de agentes públicos 

brasileiros, conforme ilustram as notícias abaixo: 

 

“Ao contratar sem licitação uma empresa que apresentou proposta com o valor maior que 
o das concorrentes para fazer o serviço de coleta de lixo em Brasília, o Governo do Distrito 
Federal meteu os pés pelas mãos. Mesmo cobrando dois milhões a mais, a Sustentare 
Saneamento S/A acabou vencedora do certame aberto para executar um 
contrato emergencial de seis meses no valor de R$19,2 milhões. Bastava isso para gerar 
suspeita sobre convênio. Mas a suspeita foi reforçada após se verificar que o presidente 
da Sustentare, Adilson Alves Martins, tem vínculos com um escritório offshore de fachada, 
criado para lavar dinheiro desviado de empresas brasileiras 
(https://istoe.com.br/dinheiro-jogado-no-lixo-em-brasilia/)” 
 
“Segundo a força tarefa da Operação Lava Jato da Polícia Federal, a Holdings Sustentare 
é uma organização criminosa que corroborados, por documentos oficiais e públicos, há a 
fundada suspeita que a Sustentare Saneamento S.A. tenha entre seus controladores 
agentes públicos ocultos por engenharia societária nebulosa Mossack Fonseca e Roberto 
Trombeta como operadores do esquema e Adilson Alves Martins que figura como sócio de 
todas as empresas.” (https://brasiliadefato.com.br/grandebrasilia/2017/11/gdf-e-o-
lixo-as-anilhas-do-corvo/) 

 

50.  Como se pode observar por todas as evidências colhidas até o momento, o 

escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS está efetivamente envolvido 

com diversas e atuais movimentações financeiras típicas da prática da lavagem de dinheiro, 

o que reforça a suspeita de sua utilização indevida pelos ora representados, visando a 

dissimulação da origem ilícita dos valores por ela movimentados em conta bancária, fato que 

obriga ao maior aprofundamento das investigações. 

 

II - DAS MEDIDAS CAUTELARES: 

 

51.  Diante dos graves indícios de autoria e materialidade dos crimes investigados, 

torna-se necessária neste momento a inafastável tutela judicial para fazer cessar a atividade 

criminosa do referido escritório de advocacia, bem como possibilitar a obtenção de novas 

provas que corroborem o conjunto probatório do pagamento de doações eleitorais não 

contabilizadas, mediante a execução de medidas cautelares próprias da persecução penal.  

 

52.  De fato, urge identificar com maior precisão os valores que estão sendo 

destinados de maneira dissimulada ao escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 
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ADVOGADOS, a que negócios jurídicos e esquemas criminosos estão eles vinculados, além da 

obtenção de provas acerca dos vínculos existentes entre todos os investigados. 

 

53.  Também se revela necessária a obtenção de provas diretas da relação 

existente entre o escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS e a entidade 

sindical FORÇA SINDICAL, a fim de comprovar a utilização da conta do escritório para o 

recebimento de valores que se destinariam a custear indevidamente as despesas da 

candidatura de PAULINHO DA FORÇA no ano de 2012. 

 

54.  E não há como colher os elementos de prova que responderão a estas 

perguntas sem que sejam decretadas novas medidas cautelares pelo Juízo, cuja 

implementação dará início à fase não sigilosa dos trabalhos.  

 

55.  Passemos, então, a representar pela autorização de tais medidas. 

 

A) DA BUSCA E APREENSÃO 

 

56.  Em observância ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, e com 

fundamento no art. 240, § 1º, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “h” do Código de Processo 

Penal, torna-se necessária, também, a expedição de mandados de busca e apreensão nas 

residências e empresas dos investigados, a fim de que sejam colhidas as provas dos crimes 

acima descritos. 

 

57.  Os primeiros dias que sucedem a deflagração de uma operação policial de 

grande porte são críticos e os riscos de destruição de provas e de ocultação de patrimônio 

são elevados. 

 

58.  Os contatos que os investigados possuem e a facilidade com que dissimulam a 

origem ilícita de valores, conforme demonstrado ao longo da investigação com provas 

documentais, materiais e orais, revelam sua aptidão para rapidamente promoverem a 

ocultação do seu patrimônio, transferindo-o para terceiros mediante diversos ardis. 
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59.  Dessa maneira, a medida cautelar de busca e apreensão é hábil não só para 

possibilitar a colheita simultânea de novas provas documentais que permitam esclarecer os 

fatos ora investigados, como também para revelar provas da real dimensão do patrimônio 

dos investigados, ainda que em nome de terceiros.  

 

60.  Em relação à sede administrativa da entidade FORÇA SINDICAL, as buscas se 

revelam necessárias para comprovar a existência ou não de relação jurídica com o escritório 

de advocacia no ano de 2012. É sabido que após a deflagração ou após a intimação do 

investigado principal as pessoas envolvidas com a prática criminosa costumam praticar atos 

visando criar documentos acerca de uma relação jurídica inexistente, ou seja, “esquentar”, 

“falsear” a existência de uma prova de um fato ou uma relação jurídica inexistentes. 

 

61.  Com a busca simultânea no escritório de advocacia e na sede da FORÇA 

SINDICAL será possível localizar ou não contratos entre as duas entidades e/ou outros 

pagamentos, produzindo prova apta a confirmar ou não a hipótese criminal. 

 

62.  Em relação ao imóvel do escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e da residência de CRISTIANO VILELA DE PINHO, as buscas serão 

úteis para comprovar o vínculo existente com PAULINHO DA FORÇA, a entidade FORÇA 

SINDICAL e o partido SOLIDARIEDADE, além de elementos vinculados aos indícios atuais da 

prática autônoma de outros crimes de lavagem de dinheiro, que podem se revelar conexos 

aos fatos ora investigados. 

 

63.  Em relação aos investigados PAULINHO DA FORÇA e JOSE GASPAR FERRAZ DE 

CAMPOS, estes constituem o verdadeiro braço político das condutas criminosas ora 

investigadas, por isso as buscas também se revelam necessárias para comprovar os vínculos 

existentes com os outros investigados, a real dimensão do patrimônio de ambos, inclusive 

em nome de terceiros e, principalmente, a obtenção de provas de outros esquemas 

criminosos envolvendo a prática de caixa-dois, além dos possíveis crimes de corrupção e 

lavagem de dinheiro. 
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64.  Em breve pesquisa na internet, verificou-se que PAULINHO DA FORÇA já foi 

investigado por diversas vezes, em variadas instâncias, todas envolvendo a investigação de 

crimes relacionados com sua atuação política e eleitoral ao longo dos anos, conforme 

pesquisas abaixo: 

 

-https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pgr-denuncia-paulinho-da-forca-por-r-18-mi-

em-propinas-da-odebrecht/ 

-https://www.conjur.com.br/2011-mar-09/paulinho-forca-condenado-improbidade-administrativa 

-https://www.tanaarea.com.br/politica/casa-de-prostituicao-foi-utilizada-para-repassar-dinheiro-a-

deputado-federal-revela-mpf/ 

-https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,paulinho-da-forca-vira-reu-no-stf-acusado-de-desviar-

dinheiro-do-bndes,1758516 

-https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/paulinho-da-forca-e-suspeito-de-liderar-esquema-

de-desvios-em-ministerio-diz-pf.shtml 

-https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1892305-paulinho-da-forca-e-condenado-e-tem-

direitos-politicos-cassados-por-5-anos.shtml 

-https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/pf-investiga-se-paulinho-da-forca-usava-mulher-

para-receber-propinas.shtml 

-https://www.brasil247.com/geral/escandalo-cedraz-atinge-em-cheio-sigla-de-paulinho 

 

65.  Com o fornecimento de informações complementares pelos colaboradores à fl. 

302, verifica-se que PAULINHO DA FORÇA também teria recebido a quantia de 

R$4.000.000,00 do Grupo J&F, por meio de repasses envolvendo negócios jurídicos 

simulados, fato que é objeto de outro inquérito. 

 

66.  Conforme cópia da denúncia oferecida no Inquérito nº 4.387, junto ao 

Supremo Tribunal Federal (ANEXO 01), PAULINHO DA FORÇA também teria recebido 

pagamentos em espécie no valor total de R$1.800.000,00 do Grupo Odebrecht, mediante 

contrapartida, durante o ano de 2014, motivo pelo qual foi denunciado pela prática dos 

crimes de corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (artigo 1º 

da Lei nº 9.613/1998). 

 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pgr-denuncia-paulinho-da-forca-por-r-18-mi-em-propinas-da-odebrecht/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pgr-denuncia-paulinho-da-forca-por-r-18-mi-em-propinas-da-odebrecht/
https://www.tanaarea.com.br/politica/casa-de-prostituicao-foi-utilizada-para-repassar-dinheiro-a-deputado-federal-revela-mpf/
https://www.tanaarea.com.br/politica/casa-de-prostituicao-foi-utilizada-para-repassar-dinheiro-a-deputado-federal-revela-mpf/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,paulinho-da-forca-vira-reu-no-stf-acusado-de-desviar-dinheiro-do-bndes,1758516
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,paulinho-da-forca-vira-reu-no-stf-acusado-de-desviar-dinheiro-do-bndes,1758516
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/paulinho-da-forca-e-suspeito-de-liderar-esquema-de-desvios-em-ministerio-diz-pf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/paulinho-da-forca-e-suspeito-de-liderar-esquema-de-desvios-em-ministerio-diz-pf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1892305-paulinho-da-forca-e-condenado-e-tem-direitos-politicos-cassados-por-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1892305-paulinho-da-forca-e-condenado-e-tem-direitos-politicos-cassados-por-5-anos.shtml
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67.  Não só isso, no último dia 5 de junho o Supremo Tribunal Federal proferiu 

acórdão nos autos da Ação Penal nº 965, condenando PAULINHO DA FORÇA à pena de 10 

anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 226 dias-multa, pela prática 

de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa, 

em razão de desvio de recursos do BNDES5: 

 
Decisão: “A Turma, por maioria, julgou parcialmente procedente a Ação Penal, nos 
termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, que abriu a 
divergência, para condenar o réu:(I) quanto ao delito previsto no art. 20 da Lei n° 
7.492/1986, à pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-
multa, no valor de 1 salário-mínimo cada, ante a concorrência do acusado na prática de 
dois delitos, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, a pena foi 
aumentada em um sexto, totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 141 
(cento e quarenta e um) dias-multa; (II) quanto ao delito de lavagem de dinheiro a 
culpabilidade foi valorada negativamente, por se tratar de Deputado Federal, do mesmo 
modo as circunstâncias judiciais foram sopesadas de modo negativo, dado o uso de 
complexa rede criminosa para a ocultação dos recursos, inclusive com o uso de instituto 
ligado a sindicato de trabalhadores, sendo elevada a pena em 6 meses por cada 
circunstância judicial negativa, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) 
dias-multa, ausentes as circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de 
diminuição ou de aumento, a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, e 
60 (sessenta) dias-multa, no valor de 1 salário-mínimo cada, havido concorrência do 
acusado na prática de dois delitos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de 
execução, a pena foi aumentada em um sexto, totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa; (III) quanto ao crime de quadrilha, levou-se 
em consideração o período de estabilidade e o grau de organização da quadrilha, 
considerando-se por negativas as circunstâncias do delito e fixada a pena base em 2 (dois) 
anos de reclusão. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas 
de diminuição ou de aumento, a pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão. 
Praticados os crimes em concurso material (CP, art. 69) as sanções foram somadas com a 
condenação do réu ao cumprimento da pena de 10 anos e 2 meses de reclusão e 226 
(duzentos e vinte e seis) dias-multa. Dada a pena total fixada, o regime inicial fixado foi o 
fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. Como efeito da condenação (CP, 
art. 91, II, b), réu deve ressarcir o dano material causado ao BNDES, no montante 
comprovado de R$ 182.560,43, em valores da época (abril de 2008), a serem devidamente 
corrigidos até a quitação do débito, por constituir produto do crime. Quanto aos danos 
morais, diante da ausência de pedido na denúncia, julgada incabível a pretensão 
ministerial. Ainda, com fundamento no art. 7º, II, da Lei 9.613/1998, foi decretada a 
interdição ao condenado do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e 
de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas 
referidas no art. 9º da mesma Lei, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade 
aplicada. Considerado o regime inicial fechado fixado com fulcro no art. 55 da 
Constituição e no art. 92, I, “b”, do Código Penal, foi decretada a perda do mandato 
parlamentar. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condenado o réu ao 
pagamento das custas processuais. Esgotada a análise das insurgências cognoscíveis 
interpostas contra o acórdão, determinou-se a expedição da guia de execução das 
reprimendas impostas. Após o trânsito em julgado da decisão colegiada: (a) oficie-se à 
Câmara dos Deputados para que, nos termos do art. 55, § 3º, da Constituição Federal, 

 
5 Disponível em http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445007, acesso em 15 de junho de 

2020. 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445007
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declare a perda do mandato do condenado; (b) oficie-se ao Tribunal Superior Eleitoral, 
para fins do art. 15, III, da Constituição Federal, vencidos os Ministros Alexandre de 
Moraes, Relator, e Marco Aurélio, que julgavam improcedente a ação penal. Primeira 
Turma, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020”.6 

 

 

 

68.  Verifica-se que os antecedentes criminais se relacionam diretamente com a 

atividade parlamentar e política, havendo fundados indícios do envolvimento reiterado de 

PAULINHO DA FORÇA com a prática de crimes da mesma espécie ou assemelhados àqueles 

sob investigação nos autos, facilitados e/ou possibilitados em razão de sua atividade política 

e parlamentar. 

 

69.  Dessa maneira, a busca também se revela imprescindível em seu gabinete na 

Câmara dos Deputados, local no qual é inerente e natural a realização de tratativas e reuniões 

com empresários, assessores e políticos, que pode estar sendo utilizado indevidamente pelo 

investigado para ocultar provas da prática de atos ilícitos, já que há fundadas suspeitas dele 

estar se aproveitando de sua atuação política para a prática de crimes.  

 

70.  Estabelecendo-se a competência sobre crimes e não sobre pessoas ou 

estabelecimentos, entendemos, s.m.j., desnecessária a obtenção de autorização para a busca 

e apreensão do Juízo do local da diligência que, entendemos, só é necessária quando também 

é necessário o concurso de ação judicial, a exemplo de quando se ouve uma testemunha em 

juízo ou se requer intimação por oficial de justiça. 

 
6 Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4877924, acesso em 16 de junho de 2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4877924
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71.  A solicitação de autorização no Juízo de cada localidade (“cumpra-se”) 

colocaria em risco a simultaneidade das diligências e o seu sigilo, considerando a 

multiplicidade de endereços e localidades que sofrerão buscas e apreensões. Diante disso é 

muito importante que seja dispensada a comunicação prévia da diligência a outros Juízos. 

 

72.  É praticamente certo que serão apreendidos Hard Disks (HDs) de 

computadores e smartphones nas diligências. A análise de seu conteúdo é muito importante, 

na medida em que atualmente os criminosos se comunicam por e-mail e por aplicativos de 

conversa eletrônicos, inclusive com o possível intercâmbio de documentos e ordens de 

pagamentos pertinentes à investigação. Diante do disposto no artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 

12.965/2014, será necessária autorização expressa para acessar o conteúdo de quaisquer 

dispositivos eletrônicos apreendidos, abrangendo todos os arquivos neles armazenados. 

Importante também que haja autorização expressa para arrombamento de portas e cofres, 

caso os investigados se neguem a abri-los. 

 

73.  Finalmente, a fim de facilitar o trabalho da serventia do juízo e do Ministério 

Público Federal solicito que desde logo seja autorizada a devolução de documentos e de 

equipamentos de informática pelo signatário se, após serem examinados, for constatado que 

não interessam às investigações. 

 

B) DO SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VALORES 

 

74.  Dispõe o artigo 4º, da Lei nº 9.613/98: “O juiz, de ofício, a requerimento do 

Ministério Público, ou representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 

vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da 

ação penal, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes 

em seu nome, objeto dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 

do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”. 

 

http://www.leidireto.com.br/decreto-lei-3689.html
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75.  O artigo 132, do Código de Processo Penal dispõe: “proceder-se-á ao 

seqüestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no art. 126, não for cabível a 

medida regulada no Capítulo Xl do Título VII deste Livro”. 

 

76.  Em relação aos representados PAULINHO DA FORÇA, CRISTIANO VILELA DE 

PINHO e ao escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS há veementes 

indícios da atuação conjunta para a prática dos crimes de caixa-dois eleitoral e lavagem de 

dinheiro, consistente no recebimento dissimulado da quantia de R$250.000,00, oriunda da 

empresa JBS e não declarada à Justiça Eleitoral. 

 

77.  Dessa maneira, se torna imperioso também o bloqueio de contas bancárias em 

nome de PAULINHO DA FORÇA e do escritório de advocacia VILELA E SILVA GOMES 

ADVOGADOS, responsáveis solidários pela reparação do ato ilícito praticado, nos termos do 

artigo 927 do Código Civil7. 

 

78.  Em relação ao pagamento dissimulado da quantia restante, em espécie, no 

valor de R$1.450.000,00, durante as campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, inclusive 

em 2013, há verdadeiros indícios de que PAULINHO DA FORÇA e JOSE GASPAR FERRAZ DE 

CAMPOS, tesoureiro do partido Solidariedade, atuaram em conjunto para o recebimento 

dessas verbas, não declaradas à Justiça Eleitoral. 

 

79.  Diante disso, a restrição jurídica de valores de maneira solidária é medida que 

merece ser deferida com urgência, a fim de apreender os valores obtidos com a prática das 

infrações penais, bem como para assegurar eventual ressarcimento à União, ainda que 

parcial. 

 

 

 

 

 
7 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 
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III – DO PEDIDO: 

 
80.  Diante do exposto, REPRESENTO pela decretação de ordem de BUSCA E 

APREENSÃO nos endereços das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, expedindo-

se os respectivos mandados, incluídos neles: a) dispensa de comunicação da prévia da 

diligência a outros juízos; b) autorização expressa para acessar o conteúdo de quaisquer 

dispositivos eletrônicos que sejam apreendidos; c) autorização para arrombamento de 

portas e cofres eventualmente existentes nas residências e empresas, caso os investigados 

se recusem a abri-los; d) autorização de devolução de material apreendido pelo signatário 

se, após analisados, constar-se que não seja de interesse das investigações: 

 

➢ PAULO PEREIRA DA SILVA (“PAULINHO DA FORÇA”) 

-Rua Dr. Luiz Washington Vita, nº 173, Jardim da Glória, São Paulo/SP, CEP: 04114-110. 

-Quadra SQN 212, Bloco I, apto. 502, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70832-090. 

-Câmara dos Deputados, Gabinete 217, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três 

Poderes, Brasília/DF, CEP: 70160-900.  

➢ JOSÉ GASPAR FERRAZ DE CAMPOS  

-Alameda Tietê, 597, apto. 41, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP: 01417-020. 

➢ CRISTIANO VILELA DE PINHO  

-Rua Cisplatina, 178, apto 132, Torre Gaia, Ipiranga, São Paulo/SP, CEP: 04211-040. 

➢ VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS 

-Alameda Campinas, 457/463, 9º andar, São Paulo/SP, CEP: 01404-100. 

➢ FORÇA SINDICAL 

-Rua Rocha Pombo, 94, Liberdade, São Paulo/SP, CEP: 01525-010.8 

 

com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos 

crimes eleitorais e de lavagem de dinheiro, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de 

pagamento e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em 

nome próprio ou de terceiros, dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, veículos e 

 
8 As confirmações dos endereços foram obtidas por meio de diligências policiais veladas materializadas 
nos relatórios de missão policial constantes do ANEXO 02. 
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documentos indicativos da propriedade de bens (proveitos do crime), bem como 

computadores e quaisquer outros tipos de meio magnético ou digital de armazenamento de 

dados. Solicita, ainda, que seja expedida autorização para a abertura (arrombamento) de 

cofres eventualmente existentes nas residências e endereços comerciais, caso os 

investigados se recusem a abri-los, bem como seja decretada a quebra do sigilo dos dados 

contidos nos materiais apreendidos em razão da busca para a realização da perícia, incluindo 

autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser acessado os 

dados armazenados em eventuais computadores que forem encontrados eventualmente 

realizadas cópias back-ups para salvaguarda dos dados.  

 

81. Diante do exposto, REPRESENTO pela decretação do imediato BLOQUEIO , via 

BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de investimento, até o limite de R$250.000,00, a 

exceção da conta corrente, em nome das pessoas físicas e jurídicas relacionadas na TABELA 

abaixo: 

 

Item Nome  CPF/CNPJ 

1 CRISTIANO VILELA DE PINHO 295.743.608-65 

2 VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS 07.590.525/0001-73 

   

82. Diante do exposto, REPRESENTO pela decretação do imediato BLOQUEIO , via 

BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de investimento e da conta corrente, até o limite de 

R$1.700.000,00, em nome da pessoa física relacionada na TABELA abaixo: 

 

Item Nome  CPF/CNPJ 

1 PAULO PEREIRA DA SILVA  210.067.689-04 

   

83. Diante do exposto, REPRESENTO pela decretação do imediato BLOQUEIO , via 

BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de investimento e da conta corrente, até o limite de 

R$1.450.000,00, em nome da pessoa física relacionada na TABELA abaixo: 
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Item Nome  CPF/CNPJ 

1 JOSÉ GASPAR FERRAZ DE CAMPOS  010.551.158-70 

 

84. REPRESENTO pela decretação do SEQÜESTRO dos bens imóveis constantes 

da ficha cadastral do COAF (ANEXO 03), que tenham sido adquiridos após a data de 29 de 

setembro de 2010 pelos representados PAULINHO DA FORÇA, CRISTIANO VILELA DE 

PINHO, JOSÉ GASPAR FERRAZ DE CAMPOS e VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS. 

 

85.   REPRESENTO pela expedição de ofício judicial à Receita Federal, instruído 

com cópia digital dos autos, a fim de que seja requisitada a instauração de fiscalização 

tributária em relação aos últimos cinco exercícios financeiros do escritório de advocacia 

VILELA E SILVA GOMES ADVOGADOS (CNPJ: 07.590.525/0001-73). 

 

A) DO LEVANTAMENTO DO SIGILO 

 

86.  Vimos acima que as diligências policiais revelaram a prática de crime eleitoral 

e de lavagem de dinheiro pelos investigados, em atividade reiterada, causadora de 

desequilíbrio em pleitos eleitorais. 

 

87.  Não se pode negar, portanto, que estamos diante de crimes de elevada 

magnitude. 

 

88.  Em casos como o que aqui se delineou, s.m.j., o interesse público e o 

princípio da publicidade dos atos processuais (artigo 5º, inciso LX, e artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal) impedem que o necessário sigilo que reveste os autos nesta fase das 

investigações continue imposto na fase não sigilosa. 

 

89.  O levantamento do sigilo no momento oportuno irá proporcionar não apenas 

o pleno exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio 

público sobre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça Eleitoral. 
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90.  Tornada pública esta investigação, várias pessoas que tenham conhecimento 

da atuação dos investigados ao longo dos últimos anos poderão tomar ciência dos crimes e 

podem ir a juízo revelar outros crimes de desconhecimento das autoridades estatais. 

 

91.  Obviamente o levantamento de sigilo diz respeito apenas à atuação 

criminosa aqui descortinada e não tem nenhuma relação com fatos da vida pessoal dos 

investigados, os quais estão protegidos pelo artigo 5º, inciso LX, e artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal. Nos termos da Constituição, não há interesse social ou defesa da 

intimidade que justifique a manutenção do segredo de justiça em relação aos elementos 

probatórios de crimes que praticaram não só contra a Justiça Eleitoral, mas sim contra toda 

a coletividade. 

 

92.  Desta forma, REPRESENTO a Vossa Excelência que, tão logo seja superada a 

fase sigilosa desta investigação com o cumprimento dos mandados de busca e da 

indisponibilidade de bens que aqui representa, seja levantado o sigilo dos autos. 

 

São Paulo, 25 de junho de 2020. 

 

 
 

MILTON FORNAZARI JUNIOR 
Delegado de Polícia Federal 

 
 


