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EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 
339/STF. SEGUIMENTO NEGADO.

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", 
da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim 
ementado (e-STJ fl. 1645):

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA E SEUS COROLÁRIOS. PROTEÇÃO À 
PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS. QUEBRA DE SIGILO 
BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE DE 
DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE 
MOTIVADA. EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE DO DECRETO DE 
QUEBRA. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO 
REFERENCIAL OU PER RELATIONEM. NÃO 
UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. 
SUPOSTA RATIFICAÇÃO POR SEGUNDA 
DECISÃO. INAPTIDÃO PARA PRODUÇÃO DE 
EFEITOS RETROATIVOS. DECRETO DE QUEBRA 
DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. NULIDADE DAS 
DECISÕES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O sigilo de dados bancários e fiscais, assegurado 
pelas constitucionais garantias da privacidade e da 
intimidade, corolários da dignidade da pessoa 
humana, merece especial proteção do Estado, 
somente podendo ser afastado por decisão judicial 
motivada.
2. Decisão judicial genérica e imotivada não possui 
aptidão para afastar garantias constitucionais, 
especialmente quando desconectada dos princípios 
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da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A técnica de fundamentação referencial ou per 
relationem, quando relacionada a pedido formulado 
por uma das partes, exige que o requerimento 
respectivo veicule suficientes e específicas razões 
para seu deferimento, especialmente quando 
envolvido o afastamento de garantias constitucionais. 
Exige ainda que o órgão julgador faça específica 
menção à adoção ou encampação dos argumentos 
trazidos à sua consideração, acrescentando-lhes 
elementos de convicção pessoal.
4. Mera indicação de exame ou análise dos 
fundamentos do pedido do parquet, com subsequente 
deferimento por ser “importante para a investigação”, 
não revela adoção da técnica de fundamentação 
referencial, caracterizando verdadeira decisão 
imotivada, sem aptidão para produção de efeitos 
jurídicos válidos.
5. A prolação de nova decisão judicial com pretensão 
de produção de efeitos retroativos para ratificar a 
anterior é providência que não encontra abrigo no 
direito processual penal do Estado Democrático de 
Direito.
6. Ausente legítimo amparo ao afastamento de sigilo 
bancário, anulam-se as provas obtidas por força de 
sua decretação imotivada.
7. Agravo regimental provido.
 

Sustenta o recorrente a repercussão geral da matéria tratada, aduzindo que 
o aresto impugnado violaria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afirma que "o afastamento de sigilo bancário e fiscal do recorrente foi 
devidamente justificado pelo magistrado criminal, que se valeu da técnica da 
fundamentação per relationem, frise-se, de constitucionalidade amplamente 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, remetendo a minuciosa e 
consistente explanação fática e jurídica do Parquet fluminense quando da inicial 
da medida requerida" (e-STJ fl. 1821).

Argumenta que, "ainda que assim não fosse, certo é que a quebra de sigilo 
foi ratificada pelo juiz competente, à ocasião da extensão dos efeitos da cautelar a 
outros investigados, em decisão extensa e detalhada" (e-STJ fl. 1821).

Alega que, tendo sido acolhido requerimento fundado em razões de fato e 
direito expostas pelo Ministério Público em petição que contém mais de 80 (oitenta) 
páginas, não seria razoável a arguição de nulidade, que somente ocorreria na hipótese 
de ser impossível ao requerido alcançar a compreensão da motivação da decisão 
judicial.

Pondera que a motivação per relationem teria sido aplicada corretamente, 
pois adstrita ao momento da realização da quebra de sigilo, no qual a autoridade 
judicial só precisa analisar o pedido do Ministério Público, deferindo-o ou indeferindo-o.

Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal 
Federal.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2016/2036.
É o relatório.
Ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo 

Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja 
considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou 
prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da 
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Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que 
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag 
n. 791.292/PE).

Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:
 

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. 
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao 
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 
3. O a rt. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que 
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame 
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, 
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a 
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, 
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 
procedimentos relacionados à repercussão geral.
(AI 791.292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – 
MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-
2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, 
n. 203, 2011, pp. 113-118.)
 

Na espécie, da leitura do acórdão recorrido, constata-se que foram 
declinadas as razões pelas quais o agravo regimental foi provido para anular a decisão 
de quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados por ausência de fundamentação, 
afastando-se a tese de que nela havia sido adotada a técnica de motivação per 
relationem, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 1711/1719):

 
[...]
O exame dos documentos juntados aos autos não 
conduz, data venia, à conclusão adotada pelo 
Ministro relator. Os “esclarecimentos” feitos pelo 
paciente no indicado PIC veiculavam, em verdade, 
pretensão de arquivamento por falta de provas; 
veiculavam ainda verdadeiro desabafo pela incerteza 
gerada pela falta de correta identificação de sua 
posição naquela investigação, motivo pelo qual 
afirmava que estava sendo chamado para verdadeiro 
“interrogatório”. À ocasião, não havia ocorrido o 
aditamento da portaria de instauração do 
procedimento com sua qualificação como 
investigado. Transcrevo trechos que demonstram a 
afirmação (destaquei):

10. Inicialmente, chama a atenção o fato 
de que, não obstante toda a 
documentação produzida indicasse o 
contrário, esse i. Parquet, em infantil jogo 
de palavras e sob o pretenso argumento 
de cautela, tentou fazer crer – inclusive 
perante a mídia – que o Peticionário não 
seria o sujeito de investigação do PIC em 
questão. Do mesmo modo, o velho e 
rasteiro sofisma de que se investigam 
fatos e não pessoas é também absurdo. 
Afinal, investigam-se, em verdade, 
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condutas, ora para identificar quem as 
praticou, ora para identificar o que 
exatamente alguém fez. A ênfase de cada 
investigação, se no fato ou na pessoa, 
depende do teor da notícia crime e do 
estado de coisas inicial.
11. Porém, no presente caso, é 
incontestável que, desde o início, o 
peticionário é investigado no presente 
procedimento [...]
12. A Portaria de Instauração do PIC vale-
se do expediente de não nominar o 
noticiado, isto é, a pessoa sobre a qual 
versa a notícia crime, falando em 
'Deputado Estadual a ser identificado. [...]
13. O próprio dado de figurar como 
autoridade instauradora o Procurador-
Geral de Justiça [...] é evidência 
incontrastável de que, desde sua 
instauração, o presente procedimento 
investiga a conduta de um Deputado 
Estadual.
14. O Deputado Estadual investigado 
desde o início – que inclusive atrai a 
atribuição do Procurador-Geral de Justiça 
-, só pode ser o Peticionário, uma vez que 
é o único (Deputado Estadual) referido – 
várias vezes referido, frise-se – nos autos.
15. A questão está longe de constituir 
mera formalidade. O Peticionário foi, com 
efeito, notificado para prestar depoimento. 
Mas como é ou deveria ser elementar, 
depoimento é ato de testemunha – 
investigados são interrogados e prestam 
declarações. Basta examinar todas as 
ocasiões em que o Código de Processo 
Penal fala em depoimento.
[...]
18. Outro aspecto de condução desse 
procedimento que está a coarctar a 
amplitude do direito de defesa do 
peticionário diz com o fato de que, não 
obstante seja ele investigado, está sendo 
chamado a interrogatório – chamem-se 
as coisas pelo nome que têm – desde 
logo, e não ao final, quando já colhidas 
todas as provas.
28. ... pugnando, desde logo, pelo pronto 
arquivamento da investigação em relação 
a sua pessoa, e reservando-se, 
igualmente, o direito de prestar novas 
declarações, assim como a juntada de 
documentos, em momento posterior 
oportuno, quando encerrada a coleta de 
provas da etapa da investigação.

Não, não se pode dizer que houve oitiva alguma do 
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paciente que possa ser qualificada como 
interrogatório, até porque ninguém é interrogado via 
procurador. O que existiu foi um peticionamento com 
pretensão de fornecer elementos à investigação, com 
reserva do direito de prestar novas declarações após 
o encerramento da coleta de provas. E, para que 
novas declarações fossem prestadas, essencial que 
houvesse a correta qualificação daquele que as 
pretendia prestar.
Voltando aos fatos demonstrados nestes autos, 
entendo que, no momento em que o MPRJ recebeu o 
RIF n. 27.746, que é minucioso e detalhado relatório 
de inteligência financeira com fortes indícios da 
prática de operações suspeitas, competia-lhe 
promover a instauração do correspondente PIC 
(como fez), ouvir os envolvidos e somente 
prosseguir no aprofundamento das investigações 
(relativamente ao detalhamento das operações 
noticiadas) após eventual deferimento por 
autoridade judiciária de pedido de afastamento do 
sigilo fiscal e bancário dos envolvidos. Não 
obstante, foi promovida uma verdadeira "extensão de 
investigação" por via administrativa, com 
compartilhamento de dados garantidos por sigilo 
bancário e fiscal, sem a necessária autorização 
judicial, circunstância sobre a qual não desenvolverei 
maiores considerações por pertencer ao objeto do 
RHC n. 125.463.
O fato é que o paciente teve em seu favor ajuizado 
um primeiro habeas corpus, em 19 de março de 
2019, no qual questionava exclusivamente a 
divulgação de informações sigilosas por parte do 
COAF ao Ministério Público. O pedido de informações 
é entregue ao MPRJ no início do mês subsequente 
(fl. 505 do RHC n. 125.463), mesmo mês em que o 
órgão acusatório ajuíza, de forma claramente 
reativa, medida cautelar objetivando a quebra de 
sigilo bancário e fiscal do paciente (medida 
questionada no RHC n. 125.461). Medidas judiciais 
não produzem, em tese, efeito retroativo! Não há 
como legitimar as ilegalidades praticadas antes do 
indicado ajuizamento com decisões judiciais 
posteriores a ele!
A petição do MPRJ, que pleiteia a quebra do sigilo 
bancário e fiscal do paciente, tem 86 páginas e 
veicula o requerimento de quebra não apenas em 
desfavor do paciente mas também de mais 94 
pessoas a ele ligadas direta ou indiretamente. 
Trata-se de peça minuciosa quanto aos detalhes das 
investigações levadas a cabo, com infográficos, 
reportagens jornalísticas e prints parciais dos RIFs. 
Contudo a peça não veicula motivação para o 
afastamento de garantias constitucionais das 95 
pessoas relacionadas, adianto (circunstância sobre 
a qual discorrerei mais à frente, na análise da suposta 
motivação per relationem da decisão questionada).
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Não obstante o volume de pessoas e complexidade 
dos fatos narrados pelo MPRJ, a decisão de 
deferimento do pedido, prolatada pelo magistrado da 
27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro no dia 24 de abril 
de 2019, nos autos da Medida Cautelar n. 0087086-
40.2019.8.19.0001, possui praticamente duas 
linhas! Limitou-se à singela razão de considerar a 
medida “importante para a instrução do procedimento 
investigatório criminal”.
Confira-se no que importa:

[...] 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. Assim, decreto, 
com espeque art. 1°, § 40, incisos VI, VII e 
VIII, da Lei Complementar n° 105/2001, o 
afastamento do sigilo bancário de todas 
as contas de depósitos, poupanças, 
investimentos, câmbio e outros bens, 
direitos e valores mantidos em instituição 
financeira, no período compreendido de 1° 
de janeiro de 2007 a 17 de dezembro de 
2018, em relação às pessoas listadas 
abaixo, bem como decreto, com espeque 
no art. 198, §1°, I, do CTN, o afastamento 
do sigilo fiscal, no período entre 2008 e 
2018 (anos-calendário 2007 a 2017), em 
relação às seguintes pessoas naturais e 
jurídicas: [...]

Certo é que o Tribunal a quo superou a apontada 
falta de motivação por considerar que a decisão havia 
sido proferida “per relationem”. Neste ponto, deve-se 
considerar que o Supremo Tribunal Federal vem 
chancelando a técnica de motivação por referência 
ou por remissão, considerando-a compatível com as 
exigências da Constituição Federal. Confira-se 
(destaquei):

Reveste-se de plena legitimidade jurídico-
constitucional a utilização, pelo Poder 
Judiciário, da técnica da motivação 'per 
relationem', que se mostra compatível 
com o que dispõe o art. 93, IX, da 
Constituição da República. A remissão 
feita pelo magistrado – referindo-se, 
expressamente, aos fundamentos (de 
fato e/ou de direito) que deram suporte a 
anterior decisão (ou, então, a pareceres 
do Ministério Público, ou, ainda, a 
informações prestadas por órgão 
apontado como coator) – constitui meio 
apto a promover a formal incorporação, ao 
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ato decisório, da motivação a que o juiz 
se reportou como razão de decidir. 
Precedentes. (AI n.
825.520-AgR-ED/SP, relator Ministro 
Celso de Mello, DJe de 12/9/2011.)

A monossilábica decisão de quebra de sigilo 
bancário e fiscal de 95 pessoas físicas e jurídicas 
nem sequer pode, em meu entendimento, ser 
considerada per relationem, pelo simples fato de 
não fazer referência às razões de pedir do órgão 
acusador. Em verdade, o magistrado prolator não se 
deu ao trabalho de “encampar” ou “adotar”, de forma 
expressa, as razões do pedido do parquet. Apenas 
“analisou” os argumentos e “examinou” os anexos, 
concluindo que a medida era “importante”. 
Apenas isso. Chegar a conclusão diversa é tentar, 
data venia, modificar a verdade dos fatos e legitimar 
uma série de atropelos que não podem ser 
chancelados pelo Tribunal da Cidadania.
A decisão transcrita é manifestamente nula por ser 
patentemente imotivada. E sua provocação, lembro, 
visava chancelar anterior ilegítima parceria do órgão 
acusador com a unidade de inteligência financeira.
De se considerar ainda a gravidade da medida 
deferida ao fundamento de ser “importante para a 
instrução do procedimento investigatório criminal”, 
que afastou garantias de pessoas não mencionadas 
nos RIFs. Vejamos:

1) São identificados, na petição inicial da 
medida cautelar (fls. 28 do RHC 125.461), 
11 (onze) ocupantes de cargos 
comissionados na ALERJ que foram 
nomeados por F. N. B., e transferiram 
recursos para a conta de F. J. M. de Q., 
alguns inclusive com carga de trabalho 
incompatível com outras ocupações, 
dentre eles alguns familiares desses dois 
investigados.
1.1) Não obstante, requer-se o 
afastamento dos sigilos bancários e fiscais 
de todos os assessores nomeados pelo 
paciente no período de janeiro de 2007 
a dezembro de 2018;
1.2) Nesse universo, 52 (cinquenta e 
duas) pessoas que não tiveram seus 
nomes indicados em nenhum relatório 
do COAF, tampouco foram 
identificadas como parentes do 
paciente ou de seu principal assessor, 
tiveram o seu sigilo bancário e fiscal 
afastado pelo simples fato de terem sido 
nomeadas pelo paciente em interregno 
temporal superior a 1 (uma) década.
2) com amparo em Declarações de 
Operações Imobiliárias (DOI) 
encaminhadas pelo COAF, o Parquet 
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identifica indícios de lavagem de dinheiro 
em diversas transações realizadas nos 
últimos 10 (dez) anos; uma delas é 
apontada como suspeita por força de a 
pessoa jurídica adquirente (MCA 
Exportações e Participações Ltda.) ter 
sede no Panamá;
2.1) além disso, discorre-se sobre 
aquisições subfaturadas e vendas 
superfaturadas de imóveis em 
Copacabana
2.2) por força do apontado, requer-se, de 
maneira absolutamente desproporcional, 
o afastamento do sigilo bancário e 
fiscal de todas as pessoas que 
figuraram como outorgantes, 
outorgados ou procuradores nas 
transações imobiliárias realizadas pelo 
paciente no período de 2007 a 2018, 
mais especificamente 15 pessoas físicas e 
8 pessoas jurídicas.

Ainda que fosse possível reconhecer que a 
impugnada decisão judicial valera-se da técnica per 
relationem, seria de se exigir, no mínimo, que a 
fundamentação do órgão persecutório, supostamente 
encampada, fosse completa e respeitasse os limites 
da razoabilidade e da proporcionalidade, qualidades 
ausentes no pedido que a provocou.
Importante registrar que o próprio TJRJ concedeu a 
ordem vindicada em habeas corpus impetrado por 
um dos afetados pela medida, MCA EXPORTAÇÃO 
E PARTICIPAÇÕES LTDA. (HC n. 0029344-
60.2019.8.19.0000), por considerar a decisão judicial 
de quebra de sigilo imotivada.
Data maxima venia, não se pode acompanhar o 
raciocínio de que a medida tem fundamentação per 
relationem adequada para alguns e insuficiente para 
outros. Consta nas informações prestadas à fl. 1.538 
do RHC 125.461 o seguinte:

Na sessão de julgamento realizada no dia 
17/12/2019, o Colegiado da Terceira 
Câmara Criminal, por unanimidade de 
votos, confirmando liminar anteriormente 
deferida, concedeu a segurança em 
caráter definitivo, para anular a decisão 
proferida em 24/04/2019, pelo Juízo da 
27ª Vara Criminal desta Comarca da 
Capital, nos autos da medida cautelar nº 
0087086-40.2019.8.19.0001, no tocante a 
quebra de sigilos bancário e fiscal dos 
impetrantes, desentranhando-se ou 
tornando sem efeito os documentos dela 
oriundos, diante da ilicitude reconhecida.

A decisão foi assim ementada:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA 
CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE 
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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.

Como se vê, a impetrante do MS n. 0029344-
60.2019.8.19.0000, MCA Exportação e Participações 
LTDA., teve oportunidade de prestar importantes 
esclarecimentos durante a investigação, 
circunstância que levou à consideração da ausência 
de motivação para a quebra de seu sigilo bancário e 
fiscal, prerrogativa não assegurada ao paciente 
dos RHCs analisados. No voto condutor do acórdão 
transcrito (relativo ao MS impetrado por MCA LTDA.), 
o relator observa que, de fato, existe no PIC 
instaurado (fl. 1.567 do RHC n. 125.461, destaquei):

[...] pronunciamento dos requeridos 
mostrando a lisura do seu comportamento, 
o que não sofreu qualquer contestação 
pelo Ministério Público na fase 
investigatória 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.

Observa-se que o conjunto dos fatos, unidos para 
compreensão do pano de fundo da investigação 
levada a cabo, leva a uma compilação indigesta.
Dando seguimento à análise do conjunto probatório, 
verifico que o Tribunal de origem, ao validar a decisão 
questionada (de quebra de sigilo do paciente e de 
mais 94 pessoas), considerou também que posterior 
decisão teria promovido sua ratificação, mais 
especificamente a segunda decisão, de extensão da 
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quebra a mais 8 investigados. Eis o teor da decisão 
de extensão, prolatada pelo magistrado de primeiro 
grau, conforme transcrição existente no acordão 
recorrido (as mídias respectivas não foram 
encaminhadas ao STJ, esclareça-se):

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 F Q (que exerceu a função de 
Auxiliar I no Gabinete do ex-deputado 
estadual F. B. 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, M. O. de 
A. (Esposa de F. Q.), N. M. de Q. (filha de 
F. Q.), E. M. de Q. (filha de F. Q.), R. V. 
M., L. S. P., J. L. de S., A.
M. de S., M. F. B. S., M. C. N. dos S., W. 
S. R. da S. e F. D. da S., todos ocupantes 
de cargos na ALERJ, nomeados pelo 
investigado F. B., transferiram ou 
recebiam dinheiro por transferências 
bancárias do investigado F. Q. Além disso, 
também foram detectados centenas de 
depósitos e saques em espécie na conta 
bancária do investigado F. Q., 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 F. Q. são indícios de 
que assessores ligados ao investigado F. 
B.
faziam transferências bancárias ou 
sacavam mensalmente parte seus 
vencimentos e repassavam em espécie a 
F. Q., 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.
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 F. N. B., entre os 
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meses de junho de julho de 2017.
Outrossim, há indícios de nomeações de 
assessores “fantasmas” pelo ex-deputado 
F. N. B., 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 W. S. R. da S, 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 A. M. da S., que não 
comparecia à ALERJ regularmente, bem 
como não cumpria expediente na Polícia 
Militar, e que fazia transferências 
bancárias mensais para o investigado F Q 
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 – N. M. de Q., filha do investigado F. Q., 
que enquanto nomeada para cargo em 
comissão na AJERJ, trabalhava na 
academia [...] 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 F. N. B., 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 F. 
N. B., para a prática de crimes de 
peculato, tendo ocorrido o recolhimento de 

Edição nº 3126 - Brasília, Disponibilização: Terça-feira, 13 de Abril de 2021   Publicação: Quarta-feira, 14 de Abril de 2021
Documento eletrônico VDA28536889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  MINISTRO Vice-Presidente do STJ   Assinado em: 13/04/2021 16:17:21
Publicação no DJe/STJ nº 3126 de 14/04/2021 (Aguardando confirmação da publicação). Código de Controle do Documento: 924bfb88-7f0b-4c04-b783-f57eda0bf91d



parcelas das remunerações dos referidos 
ocupantes de cargos em comissão desde 
o ano de 2007, ano em que o investigado 
F. Q. foi nomeado para integrar o 
Gabinete do referido ex-deputado. 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 F. N. B., 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, 
não 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 [...]

Solicitei ao Juízo de origem o encaminhamento das 
mídias que veiculam a decisão indicada, à qual 
somente se teve acesso, repito, pela circunstância de 
ter sido transcrita no acórdão recorrido. A ausência 
de recebimento das peças até a presente data não 
impede o julgamento do feito. Mas não posso deixar 
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de consignar que não se pode aferir, com segurança, 
a data de sua prolação, tampouco o interregno de 
tempo decorrido entre a primeira decisão e sua 
“ratificação” pela segunda.
Salta aos olhos, no entanto, que todos os 11 nomes 
mencionados nessa segunda decisão referem-se a 
pessoas cuja quebra de sigilo foi decretada na 
primeira decisão imotivada, àquelas únicas 
pessoas, mais precisamente, que foram relacionadas 
a alguma operação considerada como suspeita pelo 
COAF no RIF n. 27.746. Ou seja, confecciona-se 
decisão com claro intuito de produzir efeitos 
retroativos. Questiono qual teria sido a mola 
propulsora dessa ratificação.
Verifica-se ainda que os nomes dos 8 servidores 
ocupantes de cargos em comissão do gabinete do 
paciente para os quais se pleiteava a extensão da 
medida de quebra NEM SEQUER SÃO INDICADOS 
(pasmem!) na segunda decisão. Com relação a estes, 
o magistrado, “aumentando” seu poder de 
argumentação, menciona que são “ocupantes de 
cargos comissionados nomeados em gabinetes, 
comissões ou outros órgãos da ALERJ 
vinculados hierarquicamente ao investigado F. N. 
B.”, o que não é, em princípio, motivação para 
afastamento de garantia constitucional, e utiliza-se do 
complementar fundamento:

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, não havendo 
outros meios menos gravosos de 
averiguar o contexto fático.

Não há uma linha a respeito da necessidade da 
indicada extensão e do motivo pelo qual estaria 
sendo realizada; há apenas indicação de que as 8 
pessoas seriam ocupantes de cargos no antigo 
gabinete do paciente e que o afastamento de seus 
sigilos bancário e fiscal seria imprescindível para o 
prosseguimento das investigações. A singeleza do 
fundamento é pouco digna ao poder jurisdicional.
Trata-se, pois, de segunda decisão nula, prolatada 
em feito de complexidade e relevância imensas, é 
bom lembrar. E essa decisão não pode ser 
considerada “metade válida” para ratificar a anterior, 
legitimando, retroativamente, a quebra do sigilo 
bancário e fiscal de 95 pessoas (referindo-se 
expressamente a algumas delas), e “metade inválida” 
para possibilitar a extensão daquela quebra 
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inadequada a mais 8 servidores do indicado gabinete.
Certo é que nenhum dos 8 servidores buscou 
proteção para seus constitucionais direitos nos 
habeas corpus em julgamento. Mas a análise da 
decisão proferida em seu desfavor é importante para 
demonstrar a completa falta de controle 
jurisdicional nos pedidos formulados em juízo 
pela acusação.
Em verdade, chego à conclusão de que não se 
investiga um fato, mas sim uma pessoa e todas 
aquelas, por consequência, que possuam relação 
com ela. Isso não se pode tolerar no Estado 
Democrático de Direito.
O exercício da jurisdição na área penal não se presta 
a simular a verificação ao respeito às garantias 
constitucionais. Parafraseando Aury Lopes Junior, 
assevero que o processo, como instrumento para a 
implementação do direito penal, deve realizar não 
apenas a função de tornar viável a aplicação da pena 
mas também servir como efetivo instrumento de 
garantia dos direitos e liberdades individuais, 
protegendo os indivíduos contra quaisquer atos 
abusivos, especialmente os praticados pelo 
próprio Estado (LOPES JR., Aury. Sistemas de 
Investigação Preliminar no Processo Penal. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 20).
Lembro mais que a privacidade e a intimidade são 
garantias que defluem da dignidade da pessoa 
humana, fundamento da República Federativa do 
Brasil (art. 1º da CF), merecendo, por consequência, 
especial proteção do Estado. Seu afastamento não 
pode ser justificado a posteriori. Medidas decretadas 
sem fundamentação contaminam-se de pecha 
inafastável, que não pode ser suprida por posterior 
manifestação jurisdicional. Confiram-se as lições do 
jurista Maurício Zanoide de Moraes sobre o tema:

A Constituição, em seu art. 93, IX, 
determina de maneira peremptória a 
fundamentação de toda decisão, 
sancionando-a de nula se estiver dela 
carente. A motivação é garantia política e 
processual de legitimidade das 
manifestações jurisdicionais e única forma 
pela qual o juiz, exteriorizando e 
materializando sua convicção, permite ao 
cidadão impugnar o ato determinado se o 
entender inconstitucional. A motivação 
deve ser a mais completa possível, 
abarcando todos os aspectos jurídicos 
envolvidos na questão e com eles 
relacionando os dados fáticos específicos 
da realidade levada ao conhecimento do 
julgador e referentes à medida pleiteada. 
Esses atributos, ínsitos a qualquer decisão 
jurisdicional, ganham mais peso e relevo 
quando dirigidos a justificar a compressão 
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de direitos fundamentais por via da 
proporcionalidade. A ponderação de 
valores deve emergir clara e exaustiva 
tanto em seu aspecto jurídico como em 
seu aspecto fático. (Sigilo no Processo 
Penal – Eficiência e garantismo. Coord. 
Antonio Scarance Fernandes, José Raul 
Gavião de Almeida e Maurício Zanoide de 
Moraes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 36-37.)

Pois bem. No julgamento deste habeas corpus, 
realizado conjuntamente com o processo aqui 
recebido como RHC 125.463, o TJRJ considerou, em 
síntese, que a decisão de quebra de sigilo bancário e 
fiscal impugnada é válida não apenas por ter sido 
prolatada per relationem mas também por ter sido 
ratificada por outra decisão; considerou ainda que 
sua validação estava a provocar a perda de objeto do 
processo relativo ao indevido compartilhamento de 
dados. A ordem foi, por consequência, denegada.
Considero, data venia, que o acórdão recorrido está a 
merecer reforma. A quebra do sigilo bancário e fiscal 
do paciente e de mais 94 pessoas se deu por decisão 
imotivada, sem aptidão, portanto, para produzir 
efeitos jurídicos. A segunda decisão prolatada pelo 
mesmo magistrado, com intenção de ratificar aquela 
primeira, é igualmente inválida e não tem aptidão 
para produzir efeitos retroativos, encontrando-se 
igualmente contaminada por fundamentação 
deficiente.
Reconheço, por consequência, a nulidade de 
todas as diligências investigativas que se 
ampararam nas decisões judiciais que 
promoveram a quebra de sigilo fiscal e bancário 
do paciente e de todos os componentes do 
Núcleo n. 20.
Declaro, por fim, a imprestabilidade dos meios e 
elementos de prova contaminados, reconhecendo 
sua inaptidão para inaugurar ou instruir 
investigações ou ações penais em desfavor do 
paciente e dos demais componentes do já 
mencionado Núcleo n. 20 e determinando sejam 
imediatamente desentranhados do PIC n. 
2018.00452470 e/ou da ação penal que dele tenha 
se originado.

 

Portanto, confrontando-se o aresto impugnado com a tese fixada pela 
Suprema Corte em repercussão geral, conclui-se que foi utilizada motivação suficiente 
para solucionar a controvérsia, valendo destacar que, nos termos da orientação firmada 
pelo Pretório Excelso, não se exige que os fundamentos da decisão sejam corretos, 
razão pela qual incide o Tema 339/STF.

Nesse sentido:
 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. [...] 
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE 
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FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA 
REPERCUSSÃO GERAL). [...] AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II – Conforme 
assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 
339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro 
Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o 
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que 
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame 
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, 
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...] 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1294270 AgR, Relator(a): RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 
24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 
26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)
 

No mesmo diapasão:
 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] INCIDÊNCIA 
DOS TEMAS 339 E 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. No tocante à violação do 
dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, 
IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja 
fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, 
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 
alegações ou provas, nem que sejam corretos os 
fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, 
de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. 
Tema 339. [...]. 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento.
(ARE 1293192 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, 
Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-
02-2021)
 

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código 
de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.
Intimem-se.

Brasília, 13 de abril de 2021.

JORGE MUSSI 
Vice-Presidente
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