
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 125.461 - RJ (2020/0078834-6)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
AGRAVANTE : F N B 
ADVOGADO : NARA TERUMI NISHIZAWA  - DF028967 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA: 

Trata-se de agravo regimental interposto por F. N. B. contra decisão 

monocrática, da lavra do eminente Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao recurso 

em habeas corpus.

Consta dos autos que o agravante impetrou prévio mandamus na origem, 

pugnando pela nulidade, por falta de fundamentação, da decisão do Magistrado de origem que 

deferiu o afastamento dos sigilos bancários e fiscal, para apurar prática de atividade de 

lavagem e/ou ocultação de bens, no denominado "Caso das Rachadinhas" ou "Esquema dos 

Gafanhotos" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 

A ordem foi denegada, em conjunto com outro habeas corpus também 

impetrado pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1.098/1.100): 

HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS 
FINANCEIROS AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES 
FINANCEIRAS (COAF). ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 5º, X E XII DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E 
FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. 1) 
Os relatórios de inteligência financeira (RIF) podem ser produzidos 
pelo COAF (atual UIF) para comunicação espontânea –RIF de ofício 
–ou mediante solicitação da autoridade policial ou do membro do 
Ministério Público –RIF de intercâmbio –, sem que tal fato configure 
qualquer irregularidade. Os RIFs referentes ao Paciente foram 
requisitados pelo Ministério Público ao COAF da forma usual e 
corriqueira, em razão de uma informação obtida por outro RIF 
relativo a um então assessor legislativo do Paciente, cujas operações 
financeiras mostravam-se suspeitas; por isso, foi necessária a 
complementação das informações, abrangendo não só o Paciente 
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mas também outras pessoas que com ele mantinham relacionamento, 
no intuito de vislumbrar o nexo de causalidade entre eventuais 
importâncias retidas de servidores da ALERJ e o repasse através de 
interposta pessoa para o Paciente. 2) Mostram-se relevantes para o 
COAF (atual UIF) as ocorrências das pessoas politicamente expostas 
–como é o caso do Paciente –isto é, aquelas que desempenham ou 
tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou 
funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, assim como 
seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento 
próximo. Em atendimento ao estabelecido na Convenção das Nações 
Unidas Contra a Corrupção, a classificação do cliente como “pessoa 
politicamente exposta” (PEP) permite aos setores obrigados um 
acompanhamento diferenciado sobre operações financeiras 
realizadas por eles e seus parentes. A lista PEP do COAF foi 
atualizada em 2017 e inclui todos os deputados estaduais, distritais e 
vereadores, além do presidente e tesoureiros nacionais de partidos 
políticos. 3) A alegação das Impetrantes no tocante à atuação do 
Ministério Público em comunicar possível atividade ilícita do Paciente 
não configura violação do seu sigilo fiscal ou atividade indevida, mas 
simples compartilhamento de informações definidas no sistema legal 
de combate à lavagem de dinheiro. Não há na documentação 
acostada qualquer e-mail ou informação remetida pelo COAF ou 
pela Receita Federal, de maneira informal, de sorte a viciar a 
investigação ou mesmo a quebra do sigilo bancário e fiscal decretada 
pelo Juízo da 27ª Vara Criminal. 4) Ao reportar-se aos argumentos 
expendidos pelo Parquet para decretar a quebra do sigilo bancário e 
fiscal do Paciente e de outras noventa e quatro pessoas, valeu-se o 
magistrado da técnica de fundamentação per relationem, admitida 
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como compatível com a 
Carta da República. De todo modo, o decisório foi ratificado pelo 
magistrado que, ao acolher requerimento do Ministério Público de 
extensão de quebra de sigilo bancário e fiscal para alcançar outros 
oito ocupantes de cargos em comissão na ALERJ, o aditou, aduzindo 
novos fundamentos para o afastamento dos sigilos bancário e fiscal 
anteriormente deferidos. A decisão de quebra dos sigilos do Paciente, 
portanto, mostra-se plenamente fundamentada, permitindo a exata 
compreensão dos motivos que a ensejaram e demonstrando não se 
revestir de qualquer viés arbitrário. 5) Inexiste na legislação –seja nos 
diplomas legais, especialmente o Código de Processo Penal, seja na 
Resolução nº 181/2017 do CNMP –previsão que estabeleça a oitiva do 
investigado como condicionante para a continuidade das 
investigações. A inferência de que a falta de pronunciamento daqueles 
sob investigação do Ministério Público obstaria o iter do procedimento 
desconsidera que, nessa fase, o investigado não é ouvido para exercer 
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o direito de defesa –diferido para o momento da ação penal, conforme 
sedimentada jurisprudência –mas para prestar contributo à 
investigação. A investigação, aliás, deve prosseguir até mesmo para 
que, quando enfim ouvido, conforme demandar o andamento das 
apurações, possa o investigado prestar esclarecimentos mais 
substanciosos sob seu objeto. De toda sorte, o Paciente, após 
notificado por ofício expedido à ALERJ, de fato manifestou-se no 
Procedimento Investigatório; traçando paralelo com o rito do CPP e 
exortando a garantia da ampla defesa, postulou, inclusive, por prestar 
novas declarações quando do encerramento da investigação. Por sua 
vez, nos autos da medida cautelar de quebra de sigilos bancário e 
fiscal peticionou após a concessão da liminar, acostando instrumento 
de procuração e requerendo a extração de cópias concluindo-se, 
destarte, a inocorrência de qualquer prejuízo, atraindo a incidência do 
princípio pas de nullité sans grief à espécie. Ordens denegadas.

Contra referido acórdão, foram interpostos dois recursos ordinários perante 

esta Corte Superior, o Recurso em Habeas Corpus n. 125.461/RJ e o Recurso em Habeas 

Corpus n. 125.463/RJ.

No presente recurso ordinário, o recorrente aduz, em síntese, que a decisão 

que afastou o seu sigilo bancário e fiscal, e de outras 94 pessoas, não possui qualquer 

fundamentação, nem mesmo per relationem. Ademais, afirma que não há se falar em 

convalidação, em razão da decisão que acolheu o pedido de extensão a outros oito 

investigados. 

Destaca, por relevante, que "o eminente Desembargador Paulo Rangel, ao 

proferir voto no mandado de segurança n. 0029344-60.2019.8.19.0000, impetrado por 

pessoa jurídica que esteve entre os alvos da decisão ora vergastada, reconheceu a deficiência 

na fundamentação apresentada pelo Magistrado".

Afirma, no mais, que a decisão também é nula porque não se oportunizou ao 

recorrente o direito de esclarecer as supostas inconformidades vislumbradas, não se 

prestigiando o princípio do contraditório.

Pugna, assim, pela nulidade da decisão, por falta de fundamentação, 
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anulando-se, igualmente, os atos processuais subsequentes.

O Ministério Público Federal se manifestou, às e-STJ fls. 1.346/1.356, nos 

seguintes termos:

PENAL. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
MINISTERIAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO E 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “RACHADINHA” OU “ESQUEMA 
DOS GAFANHOTOS”. SERVIDORES COMISSIONADOS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
PRETENSA NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE 
SIGILOS POR FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM EM 
MEDIDA CAUTELAR PARA AFASTAMENTO DE SIGILOS 
BANCÁRIO E FISCAL. SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTO 
IDÔNEO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 
COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
(“TEMA 990/STF” E RE 1.055.941/SP). POSTO QUE 
DESNECESSÁRIO EM FASE INQUISITÓRIA, OITIVA DO 
RECORRENTE E EXERCÍCIO DE CONTRADITÓRIO. FUMUS 
BONI IURIS ET PERICULUM IN MORA ASSENTES. 
NECESSIDADE DE PROSSEGUIR A INVESTIGAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. PARECER POR 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, às e-STJ fls. 1.358/1.397, 

concluindo que, "conforme se apreende da leitura acima e do v. acórdão recorrido, o d. Juízo 

a quo se utilizou de fundamentação per relationem na primeira decisão (mais sucinta), mas, ao 

ratificar tal manifestação, em 14/06/2019, complementou as suas razões". No mais, assentou 

estar demonstrado "o efetivo contraditório no caso concreto, muito embora não haja sequer 

falar em previsão legal e/ou jurisprudencial de pleno contraditório, como regra, antes do 

oferecimento da denúncia".

No agravo regimental, o recorrente afirma, em um primeiro momento, que 

não houve motivação per relationem. Assevera que "o Magistrado pode, eventualmente, 

adotar a alegação de uma das partes como razão de decidir, mas sempre fazendo referência 

ao seu conteúdo, que há de ser mencionado, com a valoração própria da autoridade 

judicante". No mais, aduz não ser possível convalidar referida decisão por meio de nova 
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decisão proferida após um mês.

Reafirma que a deficiência da fundamentação já foi reconhecida pela Corte 

local, no julgamento do Mandado de segurança n. 0029344-60.2019.8.19.0000. Contudo, 

ficou vencido o voto no sentido de se estender os efeitos do acórdão a todos que constavam 

da decisão. Por fim, afirma que a decisão é igualmente nula por ofensa ao princípio do 

contraditório.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões 

às e-STJ fls. 1.443/1.475 e o Ministério Público Federal se manifestou, às e-STJ fls. 

1.483/1.493, pelo não provimento do agravo regimental, nos seguintes termos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO MINISTERIAL. PECULATO LAVAGEM DE 
DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “RACHADINHA” OU 
“ESQUEMA DOS GAFANHOTOS”. SERVIDORES 
COMISSIONADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. PRETENSA NULIDADE DA DECRETAÇÃO 
DE QUEBRA DE SIGILOS POR FUNDAMENTAÇÃO PER 
RELATIONEM EM MEDIDA CAUTELAR PARA AFASTAMENTO DE 
SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. SUPOSTA FALTA DE 
FUNDAMENTO IDÔNEO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 
COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
(“TEMA 990/STF” E RE 1.055.941/SP). POSTO QUE 
DESNECESSÁRIO EM FASE INQUISITÓRIA, OITIVA DO 
RECORRENTE E EXERCÍCIO DE CONTRADITÓRIO. FUMUS 
BONI IURIS ET PERICULUM IN MORA ASSENTES. 
NECESSIDADE DE PROSSEGUIR A INVESTIGAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. PARECER POR 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Foram prestadas informações complementares, às e-STJ fls. 1.537/1.570, 

com cópia da decisão proferida Mandado de Segurança n. 0029344-60.2019.8.19.0000, e 

notícias no sentido de que foi reconhecida a incompetência do Juízo de origem para processar 

e julgar o procedimento n. 0087086-40.2019.8.19.0001, mantendo-se, contudo, a validade e 

a eficácia de todas as decisões até então proferidas, com remessa dos autos ao Órgão 

Especial.
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Na sessão do dia 17/11/2020, após o Relator negar provimento ao presente 

agravo regimental, o Ministro João Otávio de Noronha pediu vista dos autos, proferindo seu 

voto-vista em 9/2/2021, no sentido do parcial provimento ao agravo, para reconhecer a 

nulidade das decisões de afastamento do sigilo bancário e fiscal do paciente, bem como das 

provas derivadas. Em seguida, o eminente Relator pediu vista regimental.

É o relatório.

Conforme relatado, a irresignação do agravante diz respeito, em síntese, à 

alegada nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do recorrente, 

quer por carência de fundamentação quer por ausência de contraditório.

O Tribunal de origem, ao analisar a alegação da defesa, consignou que 

"descabe falar-se em falta de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos 

bancário e fiscal do Paciente – e, diga-se, de outras noventa e quatro pessoas (HC 

0028203-06.2019.8.19.0000 - doc. 000002, fls. 103/107). Ao reportar-se aos argumentos 

expendidos pelo Parquet, valeu-se o magistrado da técnica de fundamentação per 

relationem, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como compatível com a 

Carta da República". (e-STJ fl. 1.132).

Assentou, no mais, que (e-STJ fls. 1.133/1.136):

Na espécie, tendo sido acolhido requerimento fundado em razões de 
fato e direito expostas longamente pelo Ministério Público em 
petição que contém mais de oitenta páginas, não é razoável a 
arguição de nulidade, que somente ocorreria na hipótese de ser 
impossível ao requerido alcançar a compreensão da motivação da 
decisão judicial.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o decisório foi ratificado 
pelo magistrado, por decisão de 14/06/2019, que, ao acolher 
requerimento do Ministério Público de extensão de quebra de sigilo 
bancário e fiscal para alcançar outros oito ocupantes de cargos em 
comissão na ALERJ, o aditou, aduzindo novos fundamentos para o 
afastamento dos sigilos bancário e fiscal anteriormente deferidos.

A propósito, confira-se da referida decisão: 

(...).

Conforme se denota, portanto, o argumento das Impetrantes 
encontra-se superado; a decisão de quebra dos sigilos bancário e 
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fiscal do Paciente mostra-se plenamente fundamentada, permitindo 
a exata compreensão dos motivos que a ensejaram e demonstrando 
não se revestir de qualquer viés arbitrário.

Em voto vencido, o Desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, de 

ofício, e "levando em conta a ausência de pronunciamento do paciente no tocante à prova a 

ser produzida, não se justificando a cautelar sem a sua oitiva, restaurava o direito constitucional 

do paciente ao devido processo legal e ao contraditório, inerentes ao seu direito de defesa, 

anulando a decisão vergastada até que fosse oportunizado ao paciente a sua participação na 

colheita da prova" (e-STJ fl. 1.173).

O julgamento da impetração, na origem, foi realizado em 28/1/2020, após o 

julgamento do Mandado de Segurança n. 0029344-60.2019.8.19.0000, em 17/12/2019, que 

foi impetrado por MCA Exportação e Participações LTDA, Marcello Cattaneo Adorno e 

Délio Thompson de Carvalho Filho, no qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

reconheceu a ilegalidade da decisão ora em análise, apenas com relação aos impetrantes do 

Mandado de Segurança, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.549):

MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE 
AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. OPERAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS IDENTIFICADAS EM PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO EM ANDAMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO 
VISANDO IDENTIFICAR POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM CRIME 
DE LAVAGEM DE DINHEIRO. Operações suspeitas indicadas em 
relatórios de inteligência financeira (RIF's) que justificaram o 
pedido para levantamento de sigilo bancário e fiscal no tocante aos 
impetrantes, uma vez que existe a indicação de participação no 
quadro societário de empresa situada em paraíso fiscal/Panamá. 
Decisão que não indica, de forma explícita, ante os esclarecimentos 
prestados pelos impetrantes durante a investigação, indícios e 
circunstâncias capazes de mostrar participação ou coautoria no 
delito em apreço. Reconhecimento pelo Ministério Público do 
ajuizamento da cautelar sem respaldo adequado para a prova 
invasiva. Decisão insuficientemente fundamentada a justificar a 
sua anulação e, consequentemente, restaurar as garantias 
constitucionais dos Impetrantes, sustando qualquer informação, 
desentranhando-se ou tornando sem efeito os documentos dela 
oriundos, face a ilicitude que se reconhece.
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Relevante anotar que o próprio Ministério Público, na origem, se manifestou 

pela concessão da segurança (e-STJ fls. 1.556/1.557):

A manifestação favorável do Ministério Público, pela concessão da 
segurança em um Mandado de Segurança onde não se admite a 
discussão probatória, já indica que a decisão judicial ora 
impugnada não se respaldou corretamente em elementos 
suficientes, capazes de permitir a prova invasiva, exigindo afastar 
o art. 5º, inciso X e XII, da Constituição Federal, que preconiza 
proteção constitucional, como sendo invioláveis a intimidade, a vida 
privada e a imagem das pessoas. 

Embora haja expressa impugnação no writ quanto à singeleza da 
decisão vergastada, bem como o fato de que a fundamentação para 
o pedido no tocante aos impetrantes seja tão somente o lucro obtido 
por um dos investigados com a venda realizada, haveria operação 
suspeita porque a pessoa jurídica adquirente (Primeira Impetrante) 
teria sede no Panamá e que, por isso, haveria suspeita de lavagem 
de dinheiro nas operações imobiliárias envolvendo, inclusive, a 
pessoa dos sócios. 

A discussão, a rigor, ficou prejudicada porque o Ministério Público 
reconhece expressamente que agiu de forma açodada e até 
sofregamente pleiteando a medida cautelar, em vista das 
informações prestadas pelos próprios impetrantes, o que, todavia, 
não nos impede de uma pequena digressão sobre a fundamentação 
per relationem.

No que diz respeito à fundamentação per relationem, destacou-se que "nem 

sempre é reconhecida como válida, quando ela se apresenta de forma muito geral, limitando-se 

a uma simples homologação do pedido da parte que, na maioria das vezes, não indica 

suficientemente os argumentos que embasam a sua pretensão" (e-STJ fl. 1.557). Contudo, o 

Tribunal de origem limitou-se a afirmar que "nenhuma referência expressa sobre que tipo de 

participação teriam os impetrantes aos crimes apurados em relação a um ou mais investigados" 

(e-STJ fl. 1.567).

Destacou-se, outrossim, que (e-STJ fl. 1.567):

No presente caso, examinando a investigação encetada à qual o 
magistrado teve amplo acesso, pois as peças foram encaminhadas 
instruindo o pedido cautelar, existe pronunciamento dos requeridos 
mostrando a lisura do seu comportamento, o que não sofreu 
qualquer contestação pelo Ministério Público na fase investigatória 
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que, simplesmente, incluiu-os naqueles com o sigilo a ser exposto 
pela singela razão de que, participando de uma empresa em que um 
dos sócios atua em paraíso fiscal, haveria quase uma presunção de 
que são, por isso mesmo, criminosos.

O Ministério Público, inobstante ter conseguido com a intimação 
dos ora impetrantes a documentação pertinente, sem qualquer 
avaliação a respeito daquilo que seria possível indício de atividade 
suspeita no âmbito bancário ou fiscal, ajuizou de imediato o pedido 
de quebra de sigilo bancário que, agora, reconhece ser totalmente 
indevido. 

Se o Ministério Público se limita a intimar partes para apresentar 
documentação ou para dar-lhe ciência de eventuais acusações e 
não procede, em seguida, à uma avaliação concreta dos 
fundamentos trazidos pelos investigados, ajuizando de imediato 
uma medida de quebra de sigilo bancário, ao magistrado não se 
dispensa de, ao tomar ciência da justificação, proceder o exame 
acurado de circunstâncias e indícios criminosos capazes de 
justificar a prova invasiva, não bastando somente indicar operação 
financeira “suspeita”. 

Dessa forma, não vejo suficiência nos argumentos trazidos pelo 
Ministério Público para justificar a quebra dos sigilos bancário e 
fiscal dos impetrantes porque não contrariam os argumentos destes 
últimos, sendo que o magistrado, ante a omissão do Ministério 
Público, não avaliou cumpridamente os dados que lhe foram 
fornecidos. 

A fundamentação per relationem, no caso concreto e não do ponto 
de vista abstrato, é insuficiente, e ninguém melhor para nos 
convencer desta afirmação que os pronunciamentos do Ministério 
Público trazidos aos autos.

Considerou-se, por fim, ser "impossível, portanto, a aplicação do art. 580 do 

Código de Processo Penal, quando mais não fosse, pela natureza intrínseca da matéria 

debatida, exclusivamente relacionada aos impetrantes e não se podendo avaliar, de ofício, 

motivos diferenciados que podem ter motivado a violação do sigilo bancário ou fiscal dos 

demais investigados" (e-STJ fl. 1.569).

De início, no que concerne à alegada ofensa ao princípio do contraditório, 

em virtude de não se ter oportunizado ao recorrente o direito de esclarecer as supostas 

inconformidades vislumbradas, registro que, nos termos do voto do eminente Relator, 

prevalece na jurisprudência pátria que o efetivo contraditório e ampla defesa são resguardados 
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para a instrução processual, não havendo se falar, portanto, em nulidade pela eventual 

ausência de manifestação do recorrente na fase inquisitorial.

De fato, as diligências realizadas no curso do procedimento investigatório 

possuem contraditório diferido, de tal sorte que o paciente poderá exercer a ampla defesa no 

curso da ação penal. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, 

constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem 

refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp 536.881/RS, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2016)". (AgRg no HC 564.037/SP, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).

Relevante anotar que a norma trazida no art. 6º, inciso V, do Código de 

Processo Penal, que dispõe sobre a oitiva do indiciado, não retira do procedimento 

investigativo sua característica inquisitorial, motivo pelo qual a não oitiva não gera qualquer 

tipo de nulidade. De fato, "prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o 

inquérito policial é um procedimento inquisitorial, significando que a ele não se aplicam o 

contraditório e a ampla defesa", "já que não resulta a imposição de nenhuma sanção". (LIMA, 

Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora 

Jus Podivm, 2015. p. 121).

A propósito:

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. RÉU PREFEITO MUNICIPAL. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 
CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS DA 
PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM 
PÚBLICA OU À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONJECTURAS. 
POSSIBILIDADE. CREDIBILIDADE DAS AUTORIDADES 
PÚBLICAS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. 1. Não é 
assegurado ao investigado o exercício do contraditório no âmbito de 
inquérito policial ou de procedimento investigatório instaurado pelo 
Ministério Público. Precedentes. 2. O encontro fortuito de provas, 
que não guarda relação com o objeto da investigação principal, 
não torna prevento o juízo que autoriza a busca e apreensão. 
Precedentes. 3. No caso, embora os fatos sob apuração sejam 
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reprováveis, não houve a indicação efetiva do periculum libertatis a 
justificar a prisão preventiva. A custódia cautelar não pode se 
amparar em suposições e conjecturas quanto ao risco à ordem 
pública ou conveniência à instrução criminal. Nem a credibilidade 
das autoridades públicas nem a repercussão social do crime servem 
de motivação idônea para a decretação da medida extrema. 4. Ante 
a interrupção do suposto esquema criminoso, identificação de 
possíveis integrantes (que não ocupam mais suas funções na 
administração pública) e já efetivada apreensão dos documentos, 
não há fundamentação concreta para justificar a prisão preventiva, 
medida cautelar mais gravosa, afastada que está a possibilidade de 
reiteração criminosa. Ao quadro descrito por ocasião do decreto de 
prisão mais proporcional é a aplicação de cautelares menos 
gravosas. 5. Ordem concedida, confirmando-se os termos da liminar 
deferida, para, salvo haja alteração do contexto fático-processual 
apresentado, revogar a prisão preventiva decretada no PIC n. 
0058949-61.2016.8.26.0000, mantendo, por ser mais proporcional 
(uma vez que houve menção à gravidade concreta do delito sob 
apuração), as medidas cautelares impostas na decisão liminar, a 
saber: a) comparecimento quinzenal em juízo para informar e 
justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de 
acesso, por qualquer meio, aos órgãos públicos do Município de 
Indaiatuba e às empresas envolvidas nos fatos (art. 319, II, do 
CPP); c) proibição de manter contato com qualquer pessoa 
vinculada aos fatos objeto da investigação em questão (art. 319, 
III, do CPP); e d) proibição de ausentar-se da comarca sem 
autorização judicial (art. 319, IV, do CPP), com extensão desses 
efeitos ao corréu Núncio Lobo Costa (art. 580 do CPP). (HC 
380.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 27/10/2017).

Ademais, consta do acórdão recorrido que "o Paciente, após   notificado 

por ofício expedido à ALERJ, de fato foi ouvido no Procedimento  Investigatório (PIC 

2018.00452470), exercendo efetivamente o contraditório,   conforme petição juntada às fls. 

448/455 daqueles autos, e por cópia às fls. 661/668 do HC nº 0028203-06.2019.8.19.0000 

(doc. 000656)". Consignou-se, outrossim, que (e-STJ fl. 1.139):

Em petitório que denominou de “esclarecimentos”, após tecer 
críticas à atuação do Parquet, de asserir que a investigação 
desconsiderava a existência de uma segunda fonte de renda pelo 
exercício de atividade empresarial e de afirmar que “nunca 
recebeu recursos financeiros a qualquer título e de qualquer 
servidor de seu gabinete”, o próprio Paciente alegou estar sendo 
chamado para verdadeiro “interrogatório”. No contexto, traçando 
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paralelo com o rito do CPP e exortando a garantia da ampla 
defesa, postulou, verbis, “o direito de prestar nova declaração em 
momento posterior oportuno, quando encerrada a coleta de provas 
da etapa da investigação”.

Por sua vez, nos autos da medida cautelar de quebra de sigilos 
bancário e fiscal o Paciente fez acostar petição datada de 14 de 
maio de 2019, após a concessão da liminar, anexando instrumento 
de procuração e requerendo a extração de cópias concluindo-se, 
destarte, a inocorrência de qualquer prejuízo - do que depende o 
reconhecimento de nulidade processual: (...).

Nesse contexto, constato que, apesar de não haver previsão de efetivo 

contraditório na esfera inquisitorial, foi franqueada ao recorrente a possibilidade de se 

manifestar no procedimento investigatório, sendo juntada, inclusive, petição de 

esclarecimentos, afirmando-se, ademais, que se postulava "o direito de prestar nova 

declaração em momento posterior oportuno, quando encerrada a coleta de provas da etapa da 

investigação". Assim, observo, inclusive comportamento contraditório da defesa, no ponto.

Portanto, por qualquer viés que se analise a alegação de ofensa ao 

contraditório, verifico que não assiste razão ao recorrente, quer por ausência de previsão legal, 

quer por ter tido a efetiva possibilidade de se manifestar, quer por ter pedido para se 

manifestar após o encerramento de coleta das provas da etapa da investigação.

Não se pode descurar, por fim, que eventual alegação de nulidade, no 

moderno processo penal, depende da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse contexto, é 

sim de extrema relevância perquirir se o paciente teria tido algum tipo de benefício concreto 

com sua oitiva na fase investigatória, o que não foi sequer delineado pela defesa. Dessarte, 

além de não se vislumbrar nulidade, não se verifica igualmente prejuízo.

Por oportuno:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS. PROCESSOS 
DECORRENTES. NULIDADES. DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO 
DE QUORUM QUALIFICADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. 
INCOMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO 
PRECLUSA. REAPRECIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO INTEGRAL 
AO INQUÉRITO. REUNIÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
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HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO. 1. 
Não tendo o Tribunal de origem analisado o pleito de 
reconhecimento da incompetência do foro por prerrogativa de 
função, tampouco a tese de nulidade por descumprimento de 
quorum qualificado para o recebimento da denúncia, incabível a 
análise das questões nesta instância, por implicar indevida 
supressão. 2. Inexiste cerceamento de defesa se os elementos 
informativos constantes do inquérito foram disponibilizados 
integralmente às partes. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, 
eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a 
natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação 
penal. 4. Não há falar em nulidade devido à reunião tardia de 
ações conexas, notadamente porque a própria defesa requereu 
dispensa da oitiva do réu no feito reunido, aproveitado 
interrogatórios e testemunhos realizados em outros inquéritos. 5. A 
Lei Processual Penal em vigor adota, em matéria de nulidades 
processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual 
somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo 
oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo 
prejuízo para a parte, o que não restou demonstrado no caso. 6. 
Consoante o art. 565 do Código de Processo Penal, "Nenhuma das 
partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que 
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à 
parte contrária interesse". 7. Habeas corpus conhecido em parte e, 
nessa extensão, denegado. (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 
28/08/2020)

Lado outro, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão de 

quebra de sigilos, registro, de pronto, que causa espécie considerar-se uma decisão nula por 

carência de fundamentação apenas com relação a alguns investigados. No entanto, da leitura 

do acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 0029344-60.2019.8.19.0000, é possível 

verificar que os julgadores se ativeram às particularidades dos impetrantes do referido 

mandamus, preferindo não realizar o exame da decisão em si de forma objetiva.

Não obstante a legítima escolha realizada pela Corte local, ao demonstrar a 

manifesta ilegalidade da decisão de quebra de sigilo com relação apenas aos impetrantes, 

observo que o reconhecimento da sua nulidade com relação a todos os investigados não 

demandaria maior aprofundamento no arcabouço dos autos. De fato, a simples leitura do 

decreto revela a total ausência de fundamentação, uma vez que se embasa em um único 
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parágrafo genérico, in verbis (e-STJ fl. 1.543):

Compulsando os autos, ou seja, analisando os argumentos 
expendidos pelo Parquet na petição inicial de fls. 02/87 e 
examinando os anexos constantes da mídia digital de fl. 88, 
verifica-se que o afastamento dos sigilos bancário e fiscal é 
importante para a instrução do procedimento investigatório 
criminal.

Como é de conhecimento, a fundamentação per relationem ou aliunde, 

amplamente aceita no ordenamento pátrio, diz respeito à técnica por meio da qual se faz 

remissão ou referência a manifestações já constantes dos autos. Contudo, mister se faz que 

sejam minimamente indicados os elementos que estão sendo levados em consideração para 

subsidiar a decisão, agregando-se motivação própria, sob pena de se violar o comando do art. 

93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
APELAÇÃO. PRELIMINARES. ADOÇÃO DO PARECER 
MINISTERIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 
INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. 
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 216.659/SP, ressalvada 
compreensão pessoal, decidiu que a mera transcrição de outra 
decisão ou de manifestação nos autos, sem qualquer acréscimo de 
fundamentação, não é apta a suprir a exigência de fundamentação 
das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição 
Federal. 2. A Corte de origem, ao apreciar o apelo defensivo, 
limitou-se a fazer remissão ao parecer ministerial, sequer transcrito 
no acórdão, sem tecer qualquer consideração acerca das 
preliminares arguidas, o que não se coaduna com o imperativo da 
necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais. 3. 
Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao 
recurso especial defensivo, determinando o retorno dos autos à 
Corte de origem para que profira novo julgamento, como entender 
de direito, inclusive apreciando as preliminares arguidas no apelo 
defensivo. (EREsp 1384669/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/09/2019).

No mesmo diapasão:
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PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. 
QUANTIDADE DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
NEGADO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER 
RELATIONEM. POSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. FLAGRANTE 
ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEM ALTERAÇÃO NA PENA. 
APELAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. CONTEXTO QUE 
AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO NO REGIME 
SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. 1. A validade da 
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão 
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do 
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a 
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo 
o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz 
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o 
caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida 
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser 
interposta". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação 
per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de 
decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, 
desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a 
menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a 
instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas 
pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais 
considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e 
a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares 
diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 
2/5/2018). (...). 7. Ordem concedida em parte apenas para permitir 
que o paciente aguarde o julgamento da apelação no regime 
semiaberto. (HC 574.911/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 
30/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AÇÃO PENAL 
EM CURSO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE NEGOU 
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
INOCORRÊNCIA.FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 
POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. 
REITERAÇÃO. TEMA EXAMINADO NO HABEAS CORPUS N. 
573.903/SP.PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. RÉU 
FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 20 ANOS. 
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL.AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante pacífica 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o uso da 
técnica da fundamentação per relationem, na qual o órgão julgador 
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utiliza trechos contidos em decisão judicial anterior ou em parecer 
do Ministério Público como razão de decidir e reforço de 
argumentação, desde que a matéria tenha sido abordada pelo 
julgador com argumentos próprios, como na hipótese dos autos. 
(...). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 126.874/SP, 
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO PER 
RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO PRÓPRIO. 
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
pacificou orientação quanto à validade do uso da técnica da 
fundamentação per relationem, quando a recepção é acrescida de 
argumento próprio, apto a comprovar a pertinência com o caso 
julgado, tal como ocorre na hipótese sob exame. 2. Agravo 
regimental desprovido. (AgRg no REsp 1861109/PR, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 
04/09/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ELETRIFICAÇÃO 
EM ACAMPAMENTO INDÍGENA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 
ORA AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE 
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC/73. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AOS 
ARTS. 6º, I, 31, VII, DA LEI 8.987/95, 458, II E 462 DO CPC/73. 
TESES RECURSAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211 DO 
STJ. RISCOS À SEGURANÇA DOS INDÍGENAS. CONTROVÉRSIA 
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS 
DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. 
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. 
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE 
CONHECIDA, IMPROVIDO. (...). IX. O Superior Tribunal de 
Justiça possui entendimento no sentido de "ser válida a utilização 
da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado 
emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como 
razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo 
órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como 
ocorreu no caso em análise" (STJ, AgInt no AREsp 1.420.569/RJ, 
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 
14/02/2020). X. Agravo interno conhecido, em parte, e, na parte 
conhecida, improvido. (AgInt no REsp 1389117/RS, Rel. Ministra 
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/10/2020, DJe 23/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. MOTIVAÇÃO PER 
RELATIONEM. ARGUMENTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA. 
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos 
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com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado 
Administrativo n. 3). 2. É possível o julgamento pela técnica per 
relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior 
ou parecer ministerial como razões de decidir, desde que a matéria 
tenha sido abordada pelo órgão julgador com menção a argumentos 
próprios, o que não ocorreu in casu. 3. Agravo interno desprovido. 
(AgInt no AREsp 1534888/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020).

Nesse contexto, a decisão impugnada, ao afirmar que "o afastamento dos 

sigilos bancário e fiscal é importante para a instrução do procedimento investigatório criminal", 

haja vista "os argumentos expendidos pelo Parquet na petição inicial de fls. 02/87" e "os 

anexos constantes da mídia digital de fl. 88", não indica minimamente quais elementos estão 

sendo levados em consideração para embasar seu decreto, nem agrega fundamentação 

própria. Não há se falar, portanto, em fundamentação per relationem.

Dessa forma, "diante da ausência de fundamentação casuística, em genérico 

decreto de quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, é reconhecida a 

nulidade da decisão, assim como das provas dela derivadas, a serem aferidas pelo juiz do 

processo. (AgRg no AREsp 938.264/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA 
UNIRRECORRIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER 
RELATIONEM. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE 
FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA PELO JULGADOR. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A interposição de dois recursos 
pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que 
tenha sido protocolizado por último, tendo em vista a ocorrência de 
preclusão consumativa e a aplicação do princípio da 
unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no AgRg no AREsp 
565.583/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, 
julgado em 27/10/2015, DJe 17/11/2015). Assim, deixo de conhecer 
o agravo regimental de n. 664063/20. 2. Embora seja válida a 
utilização da técnica da fundamentação per relationem, a mera 
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transcrição de manifestação nos autos, sem qualquer acréscimo de 
argumentos próprios, não é apta a suprir a exigência de 
fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da 
Constituição Federal - CF. 3. No caso dos autos, o magistrado 
singular, ao apreciar o pleito ministerial, em que se buscava o 
deferimento do sequestro de bens e bloqueio de valores, limitou-se 
a transcrever a manifestação do órgão acusador, sem apresentar 
qualquer argumento próprio acerca do caso concreto, inobservando 
a necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais. 
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1692267/RJ, 
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 
em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO INICIAL DE QUEBRA 
E PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA 
MEDIDA EXCEPCIONAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 
RECURSO PROVIDO. 1. É exigida não só para a decisão que 
defere a interceptação telefônica, como também para as sucessivas 
prorrogações, a concreta indicação dos requisitos legais de justa 
causa e imprescindibilidade da prova, que por outros meios não 
pudesse ser feita. 2. Diante da ausência de fundamentação 
suficiente e válida, resta considerar eivadas de ilicitude a decisão 
inicial de quebra do sigilo, bem como as sucessivas decisões que 
deferiram as prorrogações da medida de interceptação telefônica. 
3. A prorrogação da quebra de sigilo pode ser concedida tantas 
vezes quantas necessárias, mas nunca automaticamente, 
dependendo sempre de decisão judicial fundamentada, com 
específica indicação da indispensabilidade da continuidade da 
medida constritiva. 4. Recurso em habeas corpus provido 
para declarar nula a decisão inicial de quebra do sigilo da 
comunicação telefônica, assim como as consequentes prorrogações, 
bem assim, das provas consequentes, a serem aferidas pelo Juízo na 
origem, devendo o material respectivo ser extraído dos autos. (RHC 
124.057/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DE SIGILO 
BANCÁRIO POR DESEMBARGADOR DE AÇÃO PENAL 
ORIGINÁRIA. DECISÃO ABSOLUTAMENTE DESPROVIDA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES 
DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM 
DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O direito ao sigilo das 
informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter 
individual, não é absoluto, podendo ser mitigado em face do 
interesse público, quando restarem evidenciadas circunstâncias que 
justifiquem a sua restrição. 2. Segundo entendimento desta Corte 
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Superior de Justiça, inexiste nulidade na decisão que acolhe pedido 
indicando, como razões de decidir, os argumentos que constam do 
requerimento apresentado pela Acusação, desde que o órgão 
julgador apresente também fundamentação própria, expondo, 
ainda que sucintamente, as razões de sua decisão, o que, como se 
observa da decisão atacada, não foi realizado pelo Desembargador 
Relator. 3. No caso, a decisão que determinou a quebra de sigilo 
bancário do ora Paciente, sem a mínima demonstração da 
indispensabilidade da medida, configura-se ilegítima. Com efeito, o 
decisum impugnado nem sequer fez referência aos fundamentos 
apresentados no requerimento da Procuradoria de Justiça sobre a 
necessidade da medida, limitando-se a ressaltar "os fatos 
noticiados pelo Ministério Público, que já seriam graves cometidos 
por um cidadão, se tornam mais gravosos quando se trata, como 
aqui, de um Promotor de Justiça." 4. Ordem de habeas corpus 
concedida para revogar o decisum vergastado, determinando a 
desconsideração e o desentranhamento das provas obtidas com a 
quebra de sigilo bancário, fiscal e declaração de bens e rendas de 
funcionário público, sem prejuízo de nova decretação das 
diligências em decisão devidamente fundamentada. (HC 
462.002/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado 
em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TORTURA. TESE DE 
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. OMISSÃO NO 
JULGADO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER 
RELATIONEM. PENAS-BASE E FRAÇÃO DO AUMENTO DA 
CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NULIDADE 
CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua 
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de 
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas 
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato 
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem 
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos 
de flagrante ilegalidade. 2. É pacífico nesta Corte o entendimento 
da possibilidade da fundamentação per relationem ou aliunde, não 
se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da 
Constituição Federal, se o julgador, ao fundamentar o decisum, 
para além de sua própria fundamentação, reporta-se a trechos da 
sentença condenatória. 3. A ausência de análise, pelo Tribunal de 
origem, das teses defensivas expostas no recurso de apelação 
quanto à dosimetria penal viola o artigo 93, IX, da Constituição 
Federal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de 
ofício para decretar a nulidade do acórdão proferido nos autos da 
Apelação Criminal n. 70069132942 (CNJ Nº 
0123488-26.2016.8.21.7000) tão somente em relação à dosimetria 
penal, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem 
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para que proceda à nova análise da dosimetria penal nos termos em 
que solicitado no recurso de apelação defensivo dos pacientes. (HC 
387.880/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 
DECISÃO QUE DECRETA A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. 
FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA SUCINTA AO PARECER DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E À REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE 
POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO AOS MOTIVOS PELOS 
QUAIS SE ADOTOU COMO RAZÕES DE DECIDIR REFERIDAS 
PEÇAS. INEXISTÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS QUE 
LEVARAM À CONCLUSÃO PELA QUEBRA DA GARANTIA 
CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE 
MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF). 
HIPÓTESE QUE NÃO SE ADEQUA À TÉCNICA DE 
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA POR ESTE 
SUPERIOR TRIBUNAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. 1. Devido ao comando previsto no art. 93, IX, da 
Constituição da República, as decisões judiciais exigem o mínimo de 
fundamentação adequada, vale dizer, que se demonstre a efetiva 
análise e conclusão a respeito do caso concreto, sob pena de 
nulidade. Tal exigência não se satisfaz, certamente, com a mera 
referência aos argumentos de peças constantes do processo. 2. 
Cabe ao magistrado justificar, ao menos, o motivo pelo qual 
concorda com determinada manifestação ou com as razões 
utilizadas na formulação do pedido, a fim de possibilitar às partes e 
à sociedade a exata compreensão da conclusão externada, 
principal escopo de referida garantia constitucional. 3. No caso, a 
magistrada singular, ao decretar a quebra de sigilo bancário dos 
recorrentes, limitou-se a fazer referência ao parecer do Ministério 
Público estadual e à representação formulada pela autoridade 
policial, deixando de declinar o motivo pelo qual aderira à 
fundamentação declinada nas referidas peças processuais ou de 
transcrever as razões com as quais havia concordado. 4. O 
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, embora se admita a 
técnica da fundamentação per relationem, tal procedimento não se 
satisfaz com a mera referência à peça processual que se adota 
como razões de decidir, sendo necessária, no mínimo, a transcrição 
dos argumentos que levaram o magistrado a determinada 
conclusão, sob pena de nulidade. 5. Recurso provido para anular a 
decisão que determinou a quebra do sigilo bancário dos 
recorrentes, determinado que, caso a medida já tenha sido 
efetuada, sejam desentranhados dos autos os elementos de 
informação dela decorrentes. (RHC 69.720/MG, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
19/05/2016, DJe 07/06/2016)
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Incide, na espécie, portanto, em decorrência do disposto no art. 93, inciso 

IX, da Constituição Federal, a exigência contida no art. 489, § 1º, do Código de Processo 

Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, posteriormente reafirmada pela Lei 

13.964/2019, que trouxe para o CPP (art. 315) a mesma redação da Lei Adjetiva Civil, 

segundo a qual  não será considerada fundamentada a decisão judicial que: 

(....)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar  que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

(...).

Portanto, não tendo sido utilizada de forma adequada a fundamentação per 

relationem, nem sequer se faz necessário verificar a fundamentação declinada no pedido de 

quebra de sigilo, para se aferir a situação individualizada de cada investigado, nos moldes em 

que realizado no Mandado de Segurança, devendo ser declarada a nulidade da decisão de 

quebra de sigilo bancário e fiscal com relação a todos os investigados.

Relevante destacar que a superveniência de uma segunda decisão não tem o 

condão de convalidar a decisão anterior, cuja ilegalidade se revela desde sua gênese. A 

segunda decisão, que não está sendo discutida nos presentes autos, ainda que fosse 

válida com relação aos outros oito investigados nela indicados, não teria o condão de, em 

procedimento penal para quebra de sigilos protegidos constitucionalmente, ter maior 

abrangência subjetiva ou validade retroativa.

Embora a segunda decisão não tenha sido impugnada, verifico, conforme 

destacado no voto-vista do eminente Ministro João Otávio de Noronha, que os trezes nomes 

constantes da decisão já constavam da primeira, o que revela o nítido intuito de ratificação da 

decisão anterior. Contudo, sendo manifesta a nulidade da primeira decisão, por ausência de 
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fundamentação, não há se falar em ratificação.

Ademais, não obstante o objetivo de quebrar o sigilo bancário de outros oito 

ocupantes de cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem-se que 

nem sequer o nome dessas pessoas é indicado na decisão, não havendo, de igual forma, 

mínima descrição da participação nos fatos investigados, situação que impede, por certo, a 

quebra de sigilo protegido constitucionalmente.

A propósito, transcrevo mencionada decisão (e-STJ fls. 1.134/1.136):

Cumpre destacar que a aludida documentação trazida aos autos 
pelo Ministério Público demonstra que o COAF identificou diversas 
comunicações de operações suspeitas a conta bancária do 
investigado FABRÍCIO QUEIROZ (que exerceu a função de 
Auxiliar I no Gabinete do exdeputado estadual FLÁCIO 
BOLSONARO entre os anos de 2007 e 2018) e que o referido 
investigado movimentou o montante de R$1.236.838,00 (um milhão, 
duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais) no 
período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, de forma 
incompatível com seus rendimentos.

Segundo os relatórios do COAF, MARCIA OLIVEIRA DE AGUIAR 
(Esposa de FABRÍCIO QUEIROZ), NATHALIA MNELO DE QUIROZ 
(filha de FABRÍCIO QUEIROZ), EVELYN MELO DE QUIEROZ 
(filha de FABRÍCIO QUEIROZ), RAIMUNDA VERSAS 
MAGALHAES, LUIZA SOUXA PAES, JORGE LUIS DE SOUZA, 
AGOSTINHO MORAES DA SILVA, MARIA DE FATIMA BEZERRA 
SILVA, MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS, 
WELLINGTON SERVULO ROMANO DA SILVA e FERNANDA 
DERNANDES DA SILVA, todos ocupantes de cargos na ALERJ, 
nomeados pelo investigado FLÁVIO BOLSONARO, transferiram ou 
recebiam dinheiro por transferências bancárias do investigado 
FABRÍCIO QUEIROZ. 

Além disso, também foram detectados centenas de depósitos e 
saques em espécie na conta bancária do investigado FABRÍCIO 
QUEIROZ, realizados de forma fracionada e em datas próximas às 
datas de pagamento dos vencimentos dos servidores da ALERJ. 
Segundo o Ministério Público, as movimentações bancárias 
suspeitas na conta do investigado FABRÍCIO QUERIROZ são 
indícios deque assessores ligados ao investigado FLÁVIO 
BOLSONARO faziam transferências bancárias ou sacavam 
mensalmente parte seus vencimentos e repassavam em espécie a 
FABRÍCIO QUEIROZ, configurada a prática criminosa conhecida 
no meio político como “Rachadinha”, “Rachid” ou “Esquema dos 
Gafanhotos”, ou seja, a prática, em tese, do crime de peculato, 
previsto no art. 312, caput, do Código Penal.
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Impende salientar que foi detectada pelo COAF, no RIF 
38484.7.146.4373, a existência de 48 (quarenta e oito) depósitos 
fracionados, no valor total de R$96.000,00 (noventa e seis mil 
reais) na conta do investigado FLÁVIO NANTES BOLSONARO, 
entre os meses de junho de julho de 2017. 

Outrossim, há indícios de nomeações de assessores “fantasmas” 
pelo exdeputado FLÁIO NANTES BOLSONARO, pois, como afirmou 
o Ministério Público, teriam sido nomeadas, pelo referido 
ex-deputado estadual para cargos em comissão na ALERJ, várias 
pessoas que, enquanto ocupantes dos referido cargos, exerciam 
atividades remuneradas externas, que seriam incompatíveis com o 
expediente de trabalho na ALERJ, ou sequer cumpriam expediente 
na ALERJ.

Entre as pessoas nomeadas para cargos em comissão na ALERJ, 
foram mencionadas pelo Parquet:

1 - o policial militar WELLINGTON SÉRVULO ROMANO DA SILVA, 
que esteve ausente do país por, pelo menos, 226 (duzentos e vinte e 
esses dias) no perídio de pouco mais de um ano em que esteve 
cedido à ALERJ ocupando cargo em comissão;

2 - o policial militar AGOSTINHO MORAES DA SILVA, que não 
comparecia à ALERJ regularmente, bem como não cumpria 
expediente na Polícia Militar, e que fazia transferências bancárias 
mensais para o investigado FABRÍCIO QUEIROZ no valor de 
R$4.000,00 (quatro mil reais), sob a alegação de que investi a na 
atividade empresarial exercida pelo referido investigado;

 3 – NATHALIA DE MEO QUEIROZ, filha do investigado 
FABRÍCIO QUEIROZ, que enquanto nomeada para cargo em 
comissão na AJERJ, trabalhava na academia “SPORTS SOLUTION 
ACADEMIA LTDA EPP” e que, conforme detectado no RIF 
27746.7.146.4373, teria transferido R$86.429,35 (oitenta e seis mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) para a 
conta do aludido investigado.

Outra informação a ser mencionada é a referente ao investigado 
FLÁVIO NANTES BOLSONARO, que teria realizado dezenas de 
transações imobiliárias e pagamentos em espécie, com 
subfaturamento na compra de imóveis e superfaturamento na 
venda, com possível envolvimento de pessoa jurídica com sede em 
paraíso fiscal havendo indícios de prática de crime de lavagem de 
dinheiro.

Insta ressaltar que há indícios de que houve a formação de uma 
associação com alto grau de permanência e estabilidade, composta 
por dezenas de assessores da ALERJ nomeados pelo ex-deputado 
estadual FLÁVIO BOLSONARO, para a prática de crimes de 
peculato, tendo ocorrido o recolhimento de parcelas das 
remunerações dos referidos ocupantes de cargos em comissão 
desde o ano de 2007, ano em que o investigado FABRÍCIO 
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QUEIROZ foi nomeado para integrar o Gabinete do referido 
exdeputado. 

Note-se que o requerimento de aditamento à decisão de fls. 89/93, 
formulado pelo Ministério Público às fls. 144/156, se enquadra em  
todo o contexto fático da investigação, já que foram identificados 8 
(oito) ocupantes de cargos comissionados nomeado em gabinetes, 
comissões ou outões órgãos da ALERJ vinculados hierarquicamente 
ao investigado GLÁVIO NANTES BOLSONARO, que não constaram 
do pedido inicial de afastamento se sigilo bancário e fiscal, 
formulado às fls. 02/07.

 Assim, analisando os argumentos expendidos pelo Ministério 
Público Às fls. 144/156, vê-se que a medida de afastamento dos 
sigilos bancário e fiscal dos ocupantes de cargos comissionados 
mencionados à fl. 144 é imprescindível para o prosseguimento das 
investigações, pois somente seguindo o caminho do dinheiro é 
possível o Ministério Público apurar os fatos que estão sendo 
investigados, na havendo outros meios menos gravosos de 
averiguar o contexto fático.

Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça entende que, sendo 
imprescindível a medida de afastamento dos sigilos bancário e 
fiscal para o aprofundamento das investigações e esclarecimento 
dos fatos, bem como para o rastreamento da destinação de recursos 
públicos, estaria plenamente justificado o deferimento da aludida 
medida, não sendo absoluta a garantia de sigilo bancário e fiscal 
dos investigados, porém, in casu, prevalece o interesse público na 
elucidação dos faros, conforme é possível verificar pelos arestos 
que sequem, in verbis. (...)

Diante do exposto, ratifico a decisão de fls. 83/93 que foi 
devidamente fundamentada, e defiro os requerimentos formulado 
pelo Ministério Público Às fls. 144/156 (...).

Dessa forma, quer por não se prestar a ratificar decisão nula quer por não 

ser apta a autorizar a quebra do sigilo das outras oito pessoas sequer nominadas, constato que 

a segunda decisão também se mostra nula.

Consigno, por fim, que, diante da manifesta nulidade de ambas as decisões 

que decretaram a quebra do sigilo, considero desnecessária a análise da fundamentação 

declinada pelo Ministério Público em seu pedido.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para dar parcial 

provimento ao presente agravo regimental, e, assim, anular as duas decisões que 
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decretaram a quebra de sigilo bancário e fiscal, em benefício de todos os investigados, por 

manifesta ausência de fundamentação. Determino, pois, o desentranhamento da prova daí 

decorrente.

É como voto. 
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