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Prezado(a),
Sua manifestação foi cadastrada com sucesso!

Número da manifestação: 20200149850

Chave de Consulta: f3f0f1dd1cdfa53b60faaa98a6cf113e 
       

Data da manifestação: 11/07/2020
 
    
Descrição: 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-NÚCLEO DO DE COMBATE AO CRIME E À 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-DF 
 
 
O representante já qualificado, vem, nos termos do art. 27 do Código de Processo Penal, informar NOTÍCIA DE FATO e requerer o que se segue. 
 
 
DOS FATOS, DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO E DO PEDIDO 
 
 
Cuida-se de representação por suposto crime de improbidade administrativa cometida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio 
de Noronha que no último dia 09 de julho de 2020, concedeu habeas corpus em favor de FABRÍCIO QUEIROZ nos autos do processo-crime sobre 
fatos ocorridos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 
O fundamento jurídico e causa de pedir escora-se no fato de que reiteradas matérias jornalísticas de veículos fidedignos, apontam um suposto 
interesse do representado em futura vaga ao Supremo Tribunal Federal, e em razão disso, vem atendendo na sua atividade jurisdicional 
interesses pessoais do presidente da República, violando os princípios constitucionais da Administração Pública como impessoalidade, 
moralidade, e do princípio-mor da imparcialidade dos magistrados, como se depreende da notícia abaixo: 
 
 
Noronha é apontado como um dos nomes cotados para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Bolsonaro. O presidente terá direito a 
nomear um ministro para a Corte em novembro, quando Celso de Mello se aposenta, e outro em julho de 2021, quando será a vez de Marco 
Aurélio Mello se aposentar. 
 
No final de abril, a proximidade de Noronha com o presidente ficou pública quando Bolsonaro o cumprimentou, durante a posse de André 
Mendonça como ministro da Justiça. 
 
"Prezado Noronha, permita-me fazer assim, presidente do STJ. Eu confesso que a primeira vez que o vi foi um amor à primeira vista. Me 
simpatizei com Vossa Excelência", disse Bolsonaro na ocasião. 
 
Dias depois, em 8 de maio, o presidente do STJ derrubou decisões judiciais de primeira e segunda instância que obrigavam o presidente a 
divulgar seus exames de coronavírus para comprovar que os testes haviam dado negativo. 
 
"Não é porque o cidadão se elege presidente ou e ministro que não tem direito a um mínimo de privacidade. A gente não perde a qualidade de ser 
humano por exercer um cargo de relevância na República", chegou a defender Noronha, em entrevista, antes da decisão. 
 
O presidente acabou obrigado a divulgar os exames logo depois por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). 
 
Após apresentar sintomas de covid-19 no último fim de semana, Bolsonaro fez novo exame, que dessa vez deu positivo para a doença. 
 
Outra decisão favorável aos interesses do presidente ocorreu em fevereiro, quando Noronha também derrubou decisões contrárias das instâncias 
inferiores e autorizou que Sérgio Camargo fosse empossado presidente da Fundação Palmares, órgão cuja missão é "promover a preservação 
dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira". 
 



 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53358224 
 
Outra reportagem apura que João Otávio de Noronha atendeu aos interesses do governo Bolsonaro em 87,5% das decisões individuais, confira-
se: 
 
 
João Otávio de Noronha atendeu aos interesses do governo Bolsonaro em 87,5% das decisões individuais 
Mapeamento sobre o presidente do STJ considerou as suspensões (de segurança e de liminar e sentença) solicitadas nesse período pela União, 
autarquias federais e empresas públicas... 
Um dos casos mais emblemáticos em que Noronha ficou ao lado do governo foi a decisão de livrar Bolsonaro da obrigação de divulgar os laudos 
de todos os exames que realizou para detectar se foi infectado ou não pelo novo coronavírus. O ministro chegou a antecipar a sua posição 
pessoal em entrevista ao site jurídico JOTA. "Não é porque o cidadão se elege presidente ou e ministro que não tem direito a um mínimo de 
privacidade. A gente não perde a qualidade de ser humano por exercer um cargo de relevância na República", afirmou na ocasião. 
 
Um dia depois da entrevista, Noronha deu a liminar favorável a Bolsonaro, derrubando o entendimento da Justiça Federal de São Paulo e do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que haviam garantido ao Estadão o direito de ter acesso aos exames de covid-19 por conta do 
interesse público em torno da saúde do presidente da República. O Estadão chegou a solicitar que Noronha se considerasse "impedido" de atuar 
no caso, mas o pedido foi ignorado. 
 
O mapeamento que mostra 87,5% das decisões pró-governo considerou as suspensões (de segurança e de liminar e sentença) solicitadas nesse 
período pela União, autarquias federais e empresas públicas. Esse tipo de processo é encaminhado diretamente ao presidente do tribunal, a 
quem cabe decidir individualmente se derruba ou não o entendimento de instâncias inferiores. 
 
Nos bastidores do STJ, colegas de Noronha apontam que o ministro vem tentando se cacifar para uma das duas vagas do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que serão abertas no mandato de Bolsonaro. Noronha nega. 
 
Bolsonaro já disse publicamente que "ama" o presidente do STJ. "Confesso que a primeira vez que o vi foi um amor à primeira vista. Me 
simpatizei com Vossa Excelência. Nós temos conversado com não muita persistência, mas, as poucas conversas que temos o senhor ajuda a me 
moldar um pouco mais para as questões do Judiciário", afirmou o presidente em discurso na posse do novo ministro da Justiça, André 
Mendonça, no dia 29 de abril. 
 
Em junho, o presidente do STJ esteve no Palácio do Planalto, onde se reuniu com o ministro da Casa Civil, Braga Netto, para conhecer de perto o 
gabinete de crise montado pelo governo para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Outras autoridades, como o presidente do STF, Dias 
Toffoli, também já foram convidadas para verificar os trabalhos. 
 
Números 
Do total de decisões analisadas no levantamento, os pedidos da União foram negados uma vez - em um caso dos Correios envolvendo o plano de 
previdência do fundo de pensão Postalis. Em outros dois processos, houve "perda de objeto" (quando o ato contestado não existe mais, por 
exemplo) ou o pedido foi rejeitado por questões processuais. 
 
Em outro caso em que houve decisão pró-governo, em fevereiro deste ano Noronha derrubou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF-5) que havia suspendido a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares. Na avaliação de 
Noronha, os "eventuais excessos" de Camargo nas redes sociais "não autorizam juízo de valor acerca de seus valores éticos e morais ou mesmo 
de sua competência profissional". 
 
"Sobretudo quando se sabe das particularidades que permeiam as manifestações no meio virtual, território de fácil acesso e tido como 
aparentemente livre, o qual, por isso mesmo, acaba por estimular eventuais excessos dos que ali se confrontam", observou o ministro. 
 
Pesava contra Camargo na época publicações no Facebook em que defende o fim do feriado do Dia da Consciência Negra, lembrado em 20 de 
novembro, e afirma que o "Brasil tem racismo nutella". A decisão de Noronha foi tomada antes de o Estadão revelar que Camargo classificou o 
movimento negro como "escória maldita", que abriga "vagabundos", e chamou Zumbi de "filho da puta que escravizava pretos". 
 
Noronha também derrubou em janeiro uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que havia suspendido a divulgação dos resultados 
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por causa de inconsistências na correção de provas do Enem." 
 
 
Portanto, verifica-se que, o último ato do ministro como plantonista no STJ conferida em segredo de justiça aponta, sem dúvida, que os 
fundamentos da decisão, já negada em outros habeas corpus requeridos, afigura-se suspeita e violadora do art. 11 da Lei de improbidade 
administrativa. 
 
João Otávio Noronha, presidente do STJ, negou ao menos sete habeas corpus que alegavam risco de contaminação de presos por Covid-19 antes 
de dar o benefício a Fabrício Queiroz e sua mulher que está foragida, Márcia Aguiar, nesta quinta-feira. 
 
Em 20 de março, o ministro negou um habeas corpus coletivo para presos do Ceará que estão no grupo de risco da pandemia. 
 
Em 7 de abril, Noronha rejeitou revogar a prisão preventiva de um homem em São Paulo que teria apontado um canivete a um funcionário de uma 
padaria, e saído do local com um energético que custava R$ 5,25. 
 
A Defensoria Pública paulista afirmou que a polícia não encontrou armas ou objetos com o suspeito, que nega o crime, é réu primário, trabalha e 
tem residência fixa. 
 
Em 23 de abril, o presidente do tribunal negou conceder medidas cautelares e, assim, livrar da cadeia um homem acusado de roubo, também em 
São Paulo. 
 
No dia seguinte, indeferiu libertar um empresário no mesmo estado, acusado de receptação. 
 
No dia 27, recusou relaxar a prisão preventiva de um suspeito de tráfico de drogas. 
 
Em 15 de maio, Noronha deu resposta negativa a outro habeas corpus para outro acusado de tráfico de drogas. 
 
Uma semana depois, rejeitou habeas corpus a um homem acusado de estupro. 
 
E em 9 de julho, o presidente do STJ concedeu habeas corpus e garantiu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro 
alvo do Ministério Público do Rio, e sua mulher, Márcia Aguiar. 
 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53358224


Márcia teve a prisão decretada há 20 dias, mas seguia foragida. 
 
Assim como os outros sete pedidos negados, o de Queiroz mencionava o risco de infecção pela Covid-19. 
 
fonte:  https://epoca.globo.com/guilherme-amado/antes-de-soltar-queiroz-presidente-do-stj-negou-7-habeas-corpus-que-alegavam-risco-de-
covid-24526100 
 
Mais. 
 
A própria OAB teve seu pedido negado, cujo fundamento do pedido era a recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se: 
 
HC INCABÍVEL 
Negado pedido da OAB para colocar presos do semiaberto em prisão domiciliar no ES 
 
Pelo que se vê, no conjunto, resta claro que, em novembro abre-se a vaga no STF, cuja indicação e aprovação pelo Senado Federal, traz o risco de 
que os fatos cometidos ou apurados, tornem-se ineficazes, em face do foro por prerrogativa de função em caso de improbidade, deva ser 
remetido ao próprio STF. 
Na Pet 3211/DF o STF decidiu que a competência para julgar ação de improbidade administrativa proposta contra Ministro do STF é do próprio 
STF 
O MPF ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o Min. Gilmar Mendes, questionando atos por ele praticados na época em que foi 
Advogado Geral da União. A ação foi proposta na Justiça Federal de 1ª instância.  
Como o requerido era Ministro do STF, iniciou-se uma discussão sobre de quem seria a competência para julgar a causa. O STF decidiu, então, 
que a competência para julgar uma ação de improbidade contra um dos Ministros do Supremo seria do próprio Tribunal (Pet 3211 QO, Relator p/ 
Acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2008). 
Como se depreende dos fatos, cuida-se de ato em tese de improbidade administrativa de agente político. 
O STF afirmou que, como a Constituição não estabeleceu foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa, a lei 
ordinária não poderia prever. 
Desse modo, com a decisão da ADI 2797, ficou prevalecendo o entendimento de que as ações de improbidade administrativa deveriam ser 
julgadas em 1ª instância. 
 
Rcl 2.790/SC: a Corte Especial do STJ, no julgamento dessa reclamação, chegou a duas conclusões importantes: 
 
a) Os agentes políticos se submetem à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), com exceção do Presidente da Republica. 
 
b) Existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 
 
a) Agentes políticos se submetem à Lei de Improbidade Administrativa 
 
O STJ discordou do entendimento do STF manifestado na Reclamação 2138/DF e afirmou que os agentes políticos respondem sim por 
improbidade administrativa, com exceção do Presidente da República. 
 
b) Foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade 
 
Outra conclusão do julgado foi a de que seria possível o foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 
 
 
Ex positis, em face do exposto e para melhor apuração dos fatos inclusive de eventual infração penal, requer o recebimento desta notícia de fato, 
nos termos da Resolução 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 
Termo em que, 
 
Pede deferimento. 
 
Sob data 
 
CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 
OABSP-346140

Solicitação: 
Requer presente o fumus boni juris e do periculum in mora, a instauração direta de ação civil pública em face de eventual indicação e aprovação 
do requerido ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2020.
                      
    

Demais informações serão encaminhadas para seu endereço de e-mail.

 
Para consultar o andamento da manifestação, favor acessar a página eletrônica do MPF, opção Sala de Atendimento ao Cidadão, consultar 
andamento e inserir o número da manifestação e a chave de consulta fornecida acima.

Atenciosamente,

Sala de Atendimento ao Cidadão - MPF - Sistema Cidadão
 Ministério Público Federal

Este é um e-mail automático. Favor não responder.

 
 

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/antes-de-soltar-queiroz-presidente-do-stj-negou-7-habeas-corpus-que-alegavam-risco-de-covid-24526100

