
PETIÇÃO 9.018 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REQTE.(S) :CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 
ADV.(A/S) :CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 
REQDO.(A/S) : JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
REQDO.(A/S) :ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
REQDO.(A/S) :OTÁVIO HENRIQUE MENESES DE NORONHA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO: 
Vistos.
Trata-se  de  representação  formulada  Carlos  Alexandre  Klomfahs 

mediante  a  qual  noticia  a  existência  de  fatos  supostamente  ilícitos 
praticados  pelo  Presidente  do  STJ,  Ministro João Otávio  de  Noronha, 
Anna  Carolina  Menezes  de  Noronha  e  Otávio  Henrique  Meneses  de 
Noronha.

Segundo sustenta,

“[n]o  dia  16  de  julho  de  2020  a  imprensa  veiculou 
informações  com  fatos  graves  imputados  aos  representados, 
com sério comprometimento da imparcialidade, dignidade e do 
prestígio do Poder Judiciário, de fatos relacionados a ministro 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  seus  filhos,  no  sentido  de 
possível  cometimento  em  tese  do  crime  de  corrupção 
passiva/ativa, pois, do que se depreende dos fatos apurados por 
sérios  e  fidedignos  veículos  de  imprensa,  houve  estranho 
aumento  no  número  de  atuação  do  escritório  OTAVIO 
NORONHA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  dos  2º  e  3º 
representados,  conforme  se  vê  de  reportagem  assinada  por 
Frederico Vasconcelos da Folha de São Paulo (...)”

E prossegue argumentado que 

“ainda  em  2018  as  dúvidas  pairavam  quando  era  o  1º 
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representado era Corregedor e os representados advogavam em 
favor  de  cartórios  extrajudiciais,  cujas  receitas  beiram  ou 
beiravam  quase  duas  dúzias  de  bilhões  de  reais,  o  que  ao 
cidadão médio traz relevantes dúvidas sobre a imparcialidade e 
dignidade  da  prestação  de  serviço  jurisdicional  do  Poder 
Judiciário. ”

O requerente acrescenta que, 

“em razão do cargo do primeiro representado, segundo e 
terceiros representados auferiam vantagens indevidas, a fim de 
potencializar  a  proteção  ao  aspecto  moral  do  bem  jurídico 
protegido,  é  dizer,  a  probidade  da  administração  pública,  à 
vista  do  aumento  da  participação  dos  requeridos  em  ações 
penais  na  Corte,  quando o  primeiro  foi  eleito  presidente  do 
Tribunal. ” (fl. 6)

Defende, por essas razões, 

“a legitimidade conferida pelo Código de Processo Penal 
para apresentação de notícia-crime perante o Poder Judiciário, 
que deve abrir vistas ao titular da ação penal – O Procurador- 
Geral da República - a competência da Corte, vez que presente 
indícios  mínimos  da  prática  em  tese  de  crime  comum  de 
corrupção passiva praticado por detentor de foro privilegiado 
praticados no cargo e em razão do cargo (...)”

Ante o exposto, pleiteia, “recebimento e processamento da presente 
notícia-crime, com abertura de vista à Procuradoria Geral da República.” 

É o relatório.
Decido.
Revela-se manifesto o descabimento da presente pretensão, por se 

tratar  de  representação  desacompanhada  de  documento  ou  qualquer 
indício  ou  meio  de  prova minimamente  aceitável,  que  noticie  ou 
demonstre   eventual  ocorrência  das  práticas  ilícitas  apontadas  pelo 
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requerente. 
Como  visto,  as  afirmações  trazidas  à  baila  partem  de  simples 

matérias jornalísticas anexadas aos autos.
Com base  nesses parcos elementos,  o requerente  sustentou existir 

indícios de que o  Presidente do STJ e seus filhos teriam supostamente 
cometimento crimes de corrupção passiva e ativa.

Todavia,  parafraseando  o  Ministro  Marco  Aurélio,  esse  passo  é 
demasiado largo, uma vez que inexiste o menor suporte fático a lastrear 
tamanha inferência.

Com  efeito,  simples  matéria  jornalística não  constitui  indício 
plausível de que o Presidente do STJ e seus filhos teriam praticado, nem 
mesmo em tese, os supostos ilícitos apontados.

Por conseguinte, há vícios nos autos de duas ordens:  a) o primeiro 
está consubstanciado na representação em si mesma, que é extremamente 
superficial  ao  justificar  os  fatos  narrados  em  notícias  veiculadas  na 
imprensa;  e  b) o  segundo  está  assente  na  ausência  de  base  empírica 
mínima, o qual se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a 
respeito das reportagens.

Em suma, os fragílimos,  para não dizer inexistentes,  elementos de 
informação constantes dos autos não autorizam sequer que se inicie uma 
apuração ou até mesmo que o feito seja remetido à Procuradoria-Geral da 
República.

Com efeito, o fato de ser o Ministério Público o titular da ação penal 
não impede o controle  jurisdicional  da instauração de procedimento 
formal de investigação (v.g. Inq nº 4.449/DF, de minha relatoria, DJe de 
8/11/17).

Há  que  se  ressaltar,  ainda, que  só  pode  haver  investigação  de 
magistrado pela própria magistratura, consoante se extrai da redação do 
parágrafo único do art. 33 da LOMAN. Vide:

“Quando,  no  curso  de  investigação,  houver  indício  da 
prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, 
civil  ou militar,  remeterá os respectivos autos ao Tribunal  ou 
órgão  especial  competente  para  o  julgamento,  a  fim de  que 
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prossiga na investigação.” (grifos nossos)

Nesse sentido:

“INVESTIGAÇÃO  DE  DENÚNCIA -  ENVOLVIMENTO 
DE MAGISTRADO - FORMALIDADE. A teor do disposto no 
parágrafo único do artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional - Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 -, a 
continuidade  de  investigação,  a  remessa  do  processo  ao 
Ministério  Público  e  o  oferecimento,  ou  não,  de  denúncia, 
pressupõem,  uma  vez  envolvido  magistrado,  a  manifestação 
prévia do tribunal ou do órgão especial a ele integrado.” (HC nº 
77.355/RS, Segunda Turma, Relator, o Ministro Marco Aurélio, 
DJ de 2/2/01).

Por todas essas razões, urge imprescindível coarctar-se, desde logo, 
o  prosseguimento  da  presente  representação,  por  ser  manifestamente 
inadmissível frente à absoluta falta de justa causa.

Nessa conformidade, à luz do art. 13, V, c, do RISTF,  determino o 
arquivamento da presente petição.

Dê-se ciência dessa decisão ao Procurador-Geral da República.
Brasília, 20 de julho de 2020.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente
Documento assinado digitalmente
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