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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DE BRASÍLIA-DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBENS ALBERTO GATTI NUNES, brasileiro, 

advogado, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, portador da cédula de identidade 

Registro Geral número 35.159.137-0, com Cadastro de Pessoas Físicas sob número 369.073.308-

14, domiciliado na Rua Major Sylvio Magalhães Padilha, 5200, Edifício Quebec, São Paulo-SP, 

com fulcro no artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal e no artigo 1º, da Lei número 

4.717/65, apresentar a presente 

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 
 

em face do PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL, Sr. Jair Messias Bolsonaro, domiciliado no Palácio da Alvorada, SPP Zona 

Cívico- Administrativa, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.150-000, e da UNIÃO FEDERAL, 

pessoa jurídica de direito público com endereço na SIG, Quadra 6, Lote 800, 3º andar, CEP 

70.610-460, Brasília-DF, consoante as assertivas de fato e direito a seguir expostas. 

 

I – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR E DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A presente Ação Popular tem seu cabimento previsto no 

artigo 5o, inciso LXXIII, da Carta Maior da República. Vejamos: 

 

Art. 5o, inciso LXXIII: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 

e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 

ônus da sucumbência; 
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Na lição do professor José Afonso da Silva (em Curso de 

Direito Constitucional Positivo, 11a edição, 1996, Ed. Malheiros), “toda ação popular consiste 

na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com maior ou menor amplitude, 

invocar a tutela jurisidicional a interesses coletivos”.  

 

A legitimidade ativa é indiscutível, haja vista o teor do 

artigo 1º, da Lei número 4.717/1965, que regula a Ação Popular. 

 

É patente o interesse do cidadão Autor da presente em 

denunciar a imoralidade do ato atacado. 

 

A nomeação do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues para 

o cargo de Diretor da Polícia Federal – considerando o contexto desenhado pelas declarações e 

provas fornecidas pelo ex-Ministro da Cidadania e Justiça, Dr. Sérgio Moro – atenta mortalmente 

contra a moralidade administrativa, a probidade, as instituições democráticas, a Pátria e contra o 

povo desta nação.  

 

Indiscutível, portanto, não apenas a legitimidade ativa do 

Autor, bem como resta patente seu dever patriota de buscar a nulidade dos atos protagonizados 

pelos Requeridos.  

 

Portanto, a presente Ação Popular deve ser recebida e 

processada na forma da lei, devendo ser concedida a tutela de urgência pretendida, julgando-se, 

ao final, totalmente procedentes os pedidos formulados. 

 

II – DOS FATOS 

 

Na última semana, os noticiários do país foram tomados pela 

informação de que o Sr. Jair Bolsonaro, atual presidente da República, passou a pressionar o ex-

Ministro da Cidadania e Segurança Pública para que trocasse a Direção da Polícia Federal, até 

então chefiada pelo Senhor Maurício Valeixo.1  

 

 
1 https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2020/04/23/bolsonaro-tenta-trocar-diretor-geral-da-pf-e-moro-resiste.ghtml. 
Ultimo acesso em 25/04/2020 às 11h52.  
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A pretensão do Presidente em substituir a direção da Polícia 

Federal se mantinha desde meados de 2019, conforme declarado em coletiva pelo ex-Ministro 

Sérgio Moro que, buscando evitar essa indevida interferência presidencial na instituição, resistia 

às investidas do Chefe do Executivo.2 

 

Conforme declarações do então Ministro – que podem ser vistas 

na íntegra no link abaixo3 - o Presidente da República buscava ter interferência política na Polícia 

Federal de forma que “ele pudesse ligar e colher informações” conforme palavras do próprio 

Ministro.  

 

Claramente, o então Diretor, Sr. Valeixo, não se prestava ao 

serviço mendaz procurado pelo chefe de Estado, haja vista que tais práticas consistiriam em 

condutas criminosas e antidemocráticas.  

 

Neste sentido, foram as assertivas de Sérgio Moro: 

 

“O presidente queria alguém que ele pudesse ligar, colher informações, 

relatório de inteligência. Seja o diretor, seja o superintendente. E, realmente, 

não é o papel da Polícia Federal se prestar a esse tipo de função”4 

 

Conforme apontado por Moro, desde o ano passado Bolsonaro 

pede a troca do comando da PF por alguém a quem “pudesse ligar para colher informações” 

sobre investigações, sendo que, para Moro, “o problema não é a troca, mas é permitir que seja 

feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal”.  

 

O ex-Ministro afirmou, ainda, que Bolsonaro o informou que 

tinha “preocupações com investigações” feitas pelo órgão, na medida em que o ex-Ministro 

ressaltou que “não tinha como aceitar essa substituição”. 

 

Trata-se claramente da sanha presidencial em interferir no 

andamento de investigações e obter vantagens ilícitas em razão da interferência política, o que foi 

cabalmente comprovado através das palavras do ex-Ministro Moro. Vejamos: 

 
2 https://oglobo.globo.com/brasil/se-nao-posso-trocar-superintendente-vou-trocar-diretor-geral-afirma-bolsonaro-sobre-pf-23894944 
Último acesso em 25/04/2020 às 11h56.  
3 https://www.youtube.com/watch?v=5sh2Z4z0eu4 último acesso em 25/04/2020 às 11h59 
4 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-24/sergio-moro-acusa-bolsonaro-de-interferencia-politica-na-pf-e-deixa-governo.html 
último acesso em 25/04/2020 Às 12h04.  
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Havia interesse em trocar superintendentes também. Novamente o do Rio de 

Janeiro, também o de Pernambuco, sem que me fosse apresentada uma causa, 

uma razão para que essas trocas fossem aceitáveis. Eu falei para o presidente 

que isso seria uma interferência política e ele disse que seria mesmo. 

 

Ou seja, a pretensão abjeta do Presidente transcendia, inclusive, 

o cargo de Diretor da Polícia Federal e se estendia aos superintendentes, restando incontroverso 

que Bolsonaro busca fazer uma verdadeira devassa na instituição. 

 

O Requerido insistiu na troca do comando da PF inclusive por 

temer investigações em curso na mais alta Corte do Judiciário brasileiro, tal como se denota da 

fala de Moro quando este salienta que “o Presidente sinalizou que tinha preocupações em curso 

no Supremo Tribunal Federal e que a troca seria oportuna neste sentido.” 

 

Uma vez evidenciado o animus do Requerido, bem como sua 

pretensão de interferir nos trabalhos da Polícia Federal, resta-os analisar a motivação – que é 

óbvia e ululante: os filhos do Presidente são investigados pela Polícia Federal. Vejamos: 

 

- Flávio Bolsonaro (Rachadinha) - Queiroz passou a ser investigado em 

2018 depois que o COAF (atual Unidade de Inteligência Financeira) 

identificou diversas transações suspeitas ligadas ao ex-assessor. Segundo o 

órgão, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 

2017, valor que seria incompatível com seu patrimônio e ocupação, e recebeu 

transferências em sua conta de sete servidores que passaram pelo gabinete de 

Flávio.5 

 

- Carlos Bolsonaro (Rachadinha e funcionários fantasmas) - passou a ser 

investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após reportagens 

apontarem que assessores nomeados em seu gabinete nunca exerceram de fato 

essas funções.6 

 

 
5 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52419855 último acesso em 25/04/2020 às 12h19.  
6 Ob. Cit. 
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- Eduardo Bolsonaro (Disseminação de fake news e organização de 

milícias digitais para divulgação de fake news e assassinatos de 

reputações) - inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF 

- A CPMI das Fake News identificou com ajuda da PF participação de assessor 

do Eduardo Bolsonaro, o computador de Guimarães está vinculado à conta do 

Instagram “Bolsofeios , que faz vários ataques contra jornalistas e críticos do 

governo; Depoimentos à comissão apontaram a participação de Carlos e de 

seu irmão Eduardo Bolsonaro em campanhas na internet para atacar 

adversários políticos, com uso frequente de notícias falsas.7 

 

- Manifestações Pró AI-5 e fechamento do Congresso e do STF: O Min. 

Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que prossiga com 

investigações contra parlamentares ligados ao Presidente da República em 

atos favoráveis à extinção dos poderes e novo AI-5.8 

 

A prova cabal e irrefutável se deu em razão das mensagens via 

whatsapp enviadas pelo Presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro, ao Ministro Sérgio Moro, 

nas quais demonstra preocupação com investigações em curso na Polícia Federal reiterando a 

necessidade de substituição.  

 

Nos prints da conversa entre o Ministro e o Presidente da 

República9, a imagem mostra que o presidente enviou a Moro o link de uma reportagem do 

portal O Antagonista. O texto diz que a Polícia Federal está “na cola” de 10 a 12 deputados 

aliados do presidente: 

 

 

 
7 Ob. Cit. 
8 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/24/moraes-investiga-mensagens-de-deputados-suspeitos-de-atos-pro-ai-5.ghtml 
último acesso em 25/04/2020 às 12h24. 
9 https://www.poder360.com.br/governo/jn-exibe-suposta-troca-de-mensagens-de-moro-com-bolsonaro/ 
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O presidente, então, responde: “Mais 1 motivo para a troca”, 

referindo-se ao seu desejo incontrolável de substituir Valeixo – nome de confiança de Moro – na 

chefia da Polícia Federal.  

 

 
 

O Ministro respondeu ao Presidente explicando que a 

investigação não havia sido pedida pelo ex-diretor da PF: “Esse inquérito é conduzido pelo 

ministro Alexandre [de Moraes], no STF [Supremo Tribunal Federal]”. 

 

 
 

Moro continua: “Diligências por ele determinadas, quebras por 

ele determinadas, buscas por ele determinadas”. E finaliza: “Conversamos em seguida, às 

0900”, sinalizando reunião que eles teriam no dia seguinte, 5ª feira, 23 de abril. 
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Incontestável, portanto, o interesse pessoal do Presidente da 

República em substituir o Diretor da Polícia Federal a fim de nomear um quadro que atendesse 

aos seus interesses espúrios, pudesse fornecer informações sigilosas e, até mesmo, alterar a 

condução de processos. 

 

O “toma lá, dá cá” operante no “balcão de negócios” presidencial 

fica cabalmente demonstrado com a oferta feita pela deputada governista e aliada de primeira 

hora de Bolsonaro, Carla Zambelli ao então Ministro: indicação de Moro à vaga na Suprema Corte 

em troca da concordância do Chefe da Justiça com a indicação política do Sr. Alexandre 

Ramagem Rodrigues para o comando da PF – este que, agora, foi realmente nomeado pelo 

Presidente Representado. 

 

Vejamos: 

  

 
 

 
 

Na sequência, Zambelli mantém a súplica para que Moro 

participe da negociação espúria e antirrepublicana aceitando a nomeação ofertada.  
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Moro responde de forma sucinta e inexpugnável à deputada 

aliada de Bolsonaro e alçada pelo Presidente ao “cargo” de mercadora da República: “PREZADA, 

NÃO ESTOU À VENDA”. 

 

 
 

Inquestionável a empreitada governista para que o Ministro 

aceitasse a nomeação e se mantivesse no cargo.  

 

Mas não é só. 

 

A preocupação em realizar a substituição na PF foi tamanha que 

Bolsonaro e seus prosélitos chegaram ao absurdo de apostar a assinatura de Sérgio Moro em 

documento que ele não assinou. Em flagrante falsidade, o documento de exoneração do então 

diretor Aleixo foi publicado com a assinatura do então Ministro, mas o próprio Moro afirmou não 

ter assinado nada nesse teor.10 

 

O fato foi confessado pelo próprio Governo, que posteriormente 

refez o ato de exoneração11 – fato que não elide a conduta criminosa anterior. 

 

Resta, portanto, inquestionável a imoralidade e ilegalidade na 

nomeação do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues, haja vista que conforme amplamente 

demonstrada, esta se faz de forma ardilosa para que este possa servir ao interesse do Presidente 

da República, ferindo, inclusive, a imparcialidade e impessoalidade imposta.  

 

 

 
10 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/04/24/falsidade-ideologica-por-que-sergio-moro-contesta-assinatura-digital.htm 
11 https://www.migalhas.com.br/quentes/325458/exoneracao-de-valeixo-da-pf-e-republicada-no-dou-sem-assinatura-de-sergio-moro 
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III – DO DIREITO: Da Imoralidade, da Ilegalidade e da Impessoalidade 

 

A Administração Pública é regida por princípios basilares 

previstos na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 37 da Carta Magna. Entre tais 

princípios norteadores da atuação da Administração Pública está o princípio da moralidade. 

Vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...). 

 

Para a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (em Direito 

Administrativo, 21a edição, 2008, Ed. Atlas), “sempre que em matéria administrativa se 

verificar que o comportamento da Administração ou do administrado que com ela se 

relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons 

costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia 

comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa”. 

 

No entendimento do professor José Afonso da Silva (em Curso 

de Direito Constitucional Positivo, 11a edição, 1996, Ed. Malheiros), “a moralidade 

administrativa não é meramente subjetiva, porque não é meramente formal, porque tem 

conteúdo jurídico a partir de regras e princípios da administração. A lei pode ser cumprida 

moralmente ou imoralmente”. 

 

 

Para a professora Di Pietro (em Direito Administrativo, 31ª 

edição, 2018, Ed. Forense), “exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar 

que esse atributo deve ser observado em relação aos administrados como à própria 

Administração”, sendo que “a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou 

beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que 

nortear o seu comportamento”. 
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Assim, é certo que a nomeação de Diretor da Polícia Federal para 

que este sirva à interesses espúrios do Requerido e, possa interferir diretamente em investigações 

em curso onde figuram como investigados seus familiares, consiste em notória afronta aos 

princípios de Direito Administrativo.   

 

Importa dizer que não é apenas a Constituição Federal que visa 

resguardar a moralidade administrativa, sendo certo que, por óbvio, todo o ordenamento jurídico 

pátrio tem como função consagrar tal princípio. 

 

Mais uma vez, a Constituição Federal homenageia o princípio da 

moralidade administrativa, que todos os atos obedecerão ao princípio da moralidade e serão 

regidos por norma legal.  

 

Como leciona Hely Lopes Meirelles: “a legalidade, como 

princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles 

não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.12 

 

Há que se destacar que o princípio da legalidade insculpe uma 

garantia e obrigação ao Poder Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à 

previsão legal, visto que os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a 

lei, ou seja, o administrador não pode, por mera discricionariedade, conceder direitos ou impor 

obrigações, uma vez que todo ato administrativo depende de prévia autorização legal.  

 

Indiscutivelmente a medida em comento apunhala não apenas os 

princípios da moralidade e legalidade, mas a moral de todo brasileiro o qual deposita a confiança 

e fé nas instituições públicas e as vê sendo vilipendiadas por interesses familiares em favor do 

“Rei”, que se porta acima de tudo, acima do bem e do mal e imune às normas legais vigentes no 

país.  

 

Destarte, nota-se patente ofensa ao princípio da motivação, haja 

vista que tal nomeação fere qualquer necessidade de nomeação administrativa com base na 

eficiência, consistindo, exclusivamente em atendimento a interesses pessoais.  

 
12 MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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 Ou seja, os atos administrativos devem ser sempre motivados 

vem sendo embasado e encorajado para assegurar que as decisões administrativas velem pelos 

direitos e garantias individuais, para salvaguardar os cidadãos da prepotência do Poder Público e 

do capricho dos governantes, substituindo a vontade individual, pela vontade jurídica em face do 

interesse público. 

 

No caso em tela ainda se observa claramente que o ato 

administrativo – nomeação no cargo de Diretor da Polícia Federal – foi claramente desviado do 

interesse público, havendo notório vício, devendo ser considerado, portanto, um ato nulo. 

 

Como observa Celso Antônio Bandeira de Mello, “quem 

desatende ao fim legal desatende à própria lei”. 

 

Como Bandeira de Mello leciona, o princípio da finalidade 

encontra sua raiz constitucional no princípio da legalidade, no art. 37 da CF.  Outra referência ao 

mesmo encontra-se no art. 5º, LXIX, Constituição, que prevê o mandado de segurança, cabível 

contra ilegalidade ou abuso de poder.  O abuso de poder é o seu uso além dos limites, pois um 

dos limites desse poder é justamente a finalidade para o qual deveria ser utilizado. 

 

Esclarecem Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, quanto ao 

princípio da indisponibilidade do interesse público: 

 

Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público (a expressão 

“interesse público” é utilizada, aqui, em sentido amplo, abrangendo todo o 

patrimônio público e todos os direitos e interesses, imediatos ou mediatos, do 

povo em geral, único titular da coisa pública) são vedados ao administrador 

quaisquer atos que impliquem renúncia a direitos do Poder Público ou que 

injustificadamente onerem a sociedade. Trata-se de um princípio implícito, 

e dele decorrem diversos princípios expressos que norteiam a atividade da 

Administração, como o da legalidade, o da impessoalidade, o da moralidade, 

o da eficiência. 

É mister frisar que o princípio da indisponibilidade do interesse público está 

diretamente presente em toda e qualquer atuação da Administração Pública, 

diferentemente do que ocorre com o princípio da supremacia do interesse 
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público, que, de forma direta, fundamenta essencialmente os atos de império 

do Poder Público. 

O princípio da indisponibilidade do interesse público tem, no direito 

administrativo, estreita relação com o princípio da legalidade, não sendo 

raro o uso dessas expressões como se fossem sinônimas. Com efeito, 

justamente pelo fato de não ser a titular da coisa pública, de não ter 

disposição sobre a coisa pública, toda atuação da Administração deve 

atender ao estabelecido na lei, único instrumento hábil a determinar o que 

seja de interesse público. Afinal, a lei é a manifestação legítima daquele a 

quem pertence a coisa pública: o povo. O administrador não pode agir 

contrariamente ou além da lei, pretendendo impor o seu conceito pessoal de 

interesse público, sob pena de inquinar seus atos de desvio de finalidade. 

Deve, simplesmente, dar fiel cumprimento à lei, gerindo a coisa pública 

conforme o que na lei estiver determinado, ciente de que desempenha o papel 

de mero gestor da coisa que não é sua, mas do povo. 

Não obstante, tal ato traduz uma severa irresponsabilidade que 

coloca em risco a lisura da Polícia Federal, sua imparcialidade, além de colocar em risco a 

continuidade de investigações em andamento, inclusive sob o cuidado do Egrégio STF. 

 

Importa destacar que a motivação da nomeação parece consistir 

na tentativa de Boslolnaro de realizar práticas criminosas, como as previstas nos artigos 316 

(concussão), 319 (prevaricação) e 321 (advocacia administrativa) do Código Penal.  

 

Em apertada síntese, o ato de exoneração e a nomeação do Sr. 

Ramagem encontram-se eivados de nulidades e vícios, sendo que a má fé motivadora é patente e 

inquestionável, razão pela qual urge a suspensão e declaração de nulidade do ato.   

 

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Por tudo quanto exposto, urge a necessidade de concessão 

de tutela de urgência, nos termos do artigo 294 c.c o artigo 300 do novo CPC, uma vez que 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao interesse coletivo. 
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Há probabilidade do direito do Autor, neste ato 

representando os interesses da coletividade, uma vez que a moralidade administrativa – princípio 

constitucional basilar da Administração Pública – está em vias de ser vilipendiada pela nomeação 

do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues após a exoneração com assinatura do Ministro Sérgio 

Moro falsamente aposta em documento público e demonstrado o interesse do Requerido na 

nomeação com a finalidade interferência em investigações em andamento na Polícia Federal.  

 

No mesmo trilhar, o perigo de dano é iminente, haja vista 

que a nomeação colocará em risco a continuidade de investigações em andamento, 

especificamente no caso dos filhos do Presidente da República, Senador Flávio Bolsonaro, 

Deputado Eduardo Bolsonaro e Vereador Carlos Bolsonaro, além da dúzia de parlamentares 

investigados e mencionados pelo próprio Requerido em mensagem ao Ministro Moro.  

 

Portanto, a concessão de tutela de urgência é medida que 

se impõe e desde já se requer, devendo ser suspensos todos os efeitos da nomeação do Sr. 

Alexandre Ramagem Rodrigues.  

 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

Por tudo quanto exposto, requer se digne Vossa Excelência a: 

 

1. Processar e julgar a presente Ação Popular pelos motivos fáticos e fundamentos 

legais supra aludidos; 

2. Conceder a tutela de urgência pretendida, “inaudita altera parte”, a fim de suspender 

imediatamente os efeitos do ato de nomeação do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues 

para o cargo de Diretor da Polícia Federal.   

3. Julgar a presente Ação Popular TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de declarar 

a nulidade do ato de nomeação do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo 

de Diretor da Polícia Federal.   

4. Determinar a citação do Réu para que, querendo, apresente defesa no prazo legal; 

5. Determinar a intimação da Advocacia Geral e do Ministério Público para que 

conheçam das matérias fáticas e dos fundamentos jurídicos ventilados na presente 

Ação Popular. 
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6. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente pela apresentação de documentos, produção de prova oral – 

depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas – e 

outras provas que se mostrem cabíveis no decorrer da instrução processual. 

7. Que todas as publicações sejam realizadas em nome de RUBENS ALBERTO 

GATTI NUNES, OAB/SP 306.540 e de PAULO HENRIQUE FRANCO 

BUENO, OAB/SP 312.410. 

8. Seja atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00. 

 

De São Paulo-SP para Brasília-DF, 28 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

RUBENS ALBERTO GATTI NUNES PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO 

OAB/SP 306.540    OAB/SP 312.410 
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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

       Certifico  que,  de  acordo  com  os  assentamentos  do  Cadastro  Eleitoral  e  com  o  que
dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a)  abaixo qualificado(a) está quite com a
Justiça Eleitoral  na presente data .

Certidão emitida às 13:35 em 25/04/2020

Res.-TSE nº 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
salvo  quando  facultativo,  o  atendimento  a  convocações  da  Justiça  Eleitoral  para  auxiliar  os  trabalhos
relativos  ao  pleito,  a  inexistência  de  multas  aplicadas,  em  caráter  definitivo,  pela  Justiça  eleitoral  e  não
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento
de  naturalização  por  sentença  transitada  em  julgado;  interdição  por  incapacidade  civil  absoluta;
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a
todos imposta ou prestação alternativa;  condenação por improbidade administrativa;  conscrição;  e opção,
em Portugal,  pelo estatuto da igualdade.

Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral
na  Internet,  no  endereço:  http://www.tse.jus.br  ou  pelo  aplicativo  e-Título,  por
meio  do  código:

WCH3.XOUO.E598.EOEA

Filiação:

Zona: 006

Município: 71072 - SAO PAULO

Seção: 0011

- INES GATTI NUNES
- RUBENS DONIZETI NUNES

UF: SP

Domicílio desde: 21/02/2020

Inscrição: 3330 7092 0159

Data de nascimento: 02/06/1988

Eleitor(a): RUBENS ALBERTO GATTI NUNES

Num. 225517916 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO - 28/04/2020 10:10:00
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042810100050300000221664958
Número do documento: 20042810100050300000221664958



 

28/04/2020 10:06DECRETOS DE 27 DE ABRIL DE 2020 - DECRETOS DE 27 DE ABRIL DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

Página 1 de 1http://www.in.gov.br/web/dou/-/decretos-de-27-de-abril-de-2020-254225083

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 28/04/2020 | Edição: 80 | Seção: 2 | Página: 1

Órgão: Atos do Poder Executivo

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

DECRETOS DE 27 DE ABRIL DE 2020

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso I,
da Constituição, resolve:

NOMEAR

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA, para exercer o cargo de Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa.

Brasília, 27 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso

XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º-C da Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996,
resolve:

NOMEAR

ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal
do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa.

Brasília, 27 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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BLOG DA ANDRÉIA SADI

Bolsonaro tenta trocar diretor-geral da PF e
Moro resiste
Por Andréia Sadi e Natuza Nery

23/04/2020 14h38 · Atualizado 

    

O presidente Bolsonaro comunicou nesta quinta-feira (23) ao ministro da Justiça,

Sergio Moro, que pretende trocar o comando da Polícia Federal. Como o blog

antecipou, aliados de Moro já aguardavam a nova ofensiva do presidente para

trocar Mauricio Valeixo.

Moro, ao ser informado, demonstrou perplexidade uma vez que Valeixo é um nome

de sua confiança e um dos policiais mais respeitados da instituição. O ministro

POLÍTICA

há um dia

Andréia Sadi: Bolsonaro tenta trocar diretor-geral da PF e Moro resiste
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ameaçou pedir demissão se Bolsonaro resolver trocar a direção da PF.

Moro e Bolsonaro conversaram hoje. Segundo relatos obtidos pelo blog, não foi

apresentada uma justificava clara para trocar a direção da Polícia Federal. Quem

acompanha as investidas de Bolsonaro desde o ano passado diz que o problema

para o presidente não é Valeixo, mas o próprio ministro. E que o presidente quer

um diretor-geral próximo à família Bolsonaro.

Moro, ao ser informado pelo presidente, resistiu à troca e chegou a dizer que seria

muito ruim para ele, à frente do Ministério da Justiça, perder seu braço direito.

Aliados de Moro avaliam que a saída de Valeixo enfraquece o ministro e significa

uma intervenção do presidente na principal corporação de investigação do país.

Moro, segundo avaliações do Ministério da Justiça, teria dificuldade em indicar um

sucessor.

   

Veja também

JAIR BOLSONARO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL SERGIO MORO
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Mais do G1

G1 Pop&Arte

O debate sobre a bebedeira de sertanejos em lives

Shows online de Gusttavo Lima viraram alvos de ação do conselho que regulamenta
publicidade. Deve haver limite para álcool em transmissões? Entenda todos os lados do
debate no Semana Pop.

17 de abr de 2020 às 19:42

Próximo

Blog da Andréia Sadi

Sem Moro, governo avalia desmembrar Ministério da Justiça e
Segurança Pública

Há 3 horas — Em Blog da Andréia Sadi

CRISTIANA LÔBO: Diretor da Abin vai assumir comando da PF

Há 3 horas

Freixo diz que apresentará ação para impedir Ramagem na PF

Há 3 horas

Japão, Itália, EUA, México... Brasileiros no exterior relatam a vida na
pandemia
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Em São Paulo

Cerca de 50 brasileiros aguardam na França por repatriação

Após incêndio

Recuperação de Notre Dame revela 'floresta' no teto e outros segredos
Pesquisadores estão tendo acesso a áreas inexploradas da catedral francesa.

Em Mundo

Bolsonaro diz que Moro propôs aceitar demissão de diretor da PF se
fosse indicado ministro do STF
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Ministro da Justiça deixou o governo alegando interferência política de Bolsonaro na Polícia
Federal. 'Autonomia não é soberania', afirmou Bolsonaro em pronunciamento no Planalto.

Em Política

18 min

Demissão de Sergio Moro: perguntas e respostas
Ex-juiz pediu demissão do Ministério da Justiça e deixa o governo Bolsonaro. Em discurso,
Moro disse que presidente afirmou que 'tinha preocupação com inquéritos em curso no
Supremo Tribunal Federal'.
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VEJA MAIS

Em Política

Moro deixa governo 512 dias após receber carta branca de Bolsonaro
para o combate à corrupção
Ser pego de surpresa com a demissão de Valeixo foi a gota d’água para Sergio Moro. Ele já
estava insatisfeito com movimentos políticos de Bolsonaro mirando a Polícia Federal desde o
segundo semestre de 2019.

Em Jornal Nacional

6 min

G1 Política
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Moro com Bolsonaro
Ex-ministro acusa presidente

Aponta interferência na PF

Bolsonaro contestou investigação

Que atinge apoiadores no Congresso
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Sergio Moro mostrou ao JN supostas provas de acusações a Bolsonaro

Sérgio Lima/Poder360 02.dez.2019

O Jornal Nacional (https://g1.globo.com/jornal-nacional/), da TV Globo, dedicou

mais de uma hora nesta 6ª feira (24.abr.2020) para tratar da demissão de Sergio

Moro (https://www.poder360.com.br/governo/leia-a-integra-e-assista-ao-

discurso-de-demissao-de-sergio-moro/) do Ministério da Justiça e Segurança

Pública, e de Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal. Depois de

mostrar os desdobramentos da demissão, o telejornal apresentou supostas

conversas de WhatsApp do ex-ministro com o presidente da República, Jair

Bolsonaro.
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Moro exibe troca de mensagens em que Bolsonaro cobra
mudança no comando da PF
Jornal Nacional revelou troca de mensagens entre presidente e ministro, na qual Bolsonaro pede interferência na
investigação de deputados aliados. Em outro diálogo, deputada Carla Zambelli sugere ao ex-ministro aceitar
demissão de diretor da PF em troca de vaga no STF. Ele recusa.

Por Jornal Nacional e G1

24/04/2020 21h27 · Atualizado 

    

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro exibiu nesta sexta-feira (24) à TV Globo uma troca de mensagens entre ele e o

presidente Jair Bolsonaro, ocorrida nesta quinta (23), na qual Bolsonaro cobrou mudança no comando da Polícia

Federal.

Mais cedo, nesta sexta, ao anunciar que havia decidido deixar o cargo, Moro afirmou que Bolsonaro tentou

interferir politicamente na PF ao decidir demitir o agora ex-diretor-geral da corporação Maurício Valeixo.

Depois, também em pronunciamento, Bolsonaro afirmou que as declarações de Moro eram infundadas e que ele

não havia tentado interferir na Polícia Federal.

há 15 horas

Moro mostra ao JN provas de acusações a Bolsonaro

Assista também

Meio Dia Paraná - Foz do Iguaçu
Brasileiros que estavam na Austrália voltam para casa

4 min

Reveja

POLÍTICA

g1 ge gshow vídeos ENTRE
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Após o pronunciamento de Bolsonaro, a TV Globo cobrou de Moro provas de que as declarações tinham

fundamento. O ex-ministro mostrou, então, a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente,

ocorrida nesta quinta.

O contato é identificado por "presidente novíssimo", indicando ser o número mais recente de Bolsonaro. A imagem

mostra que o presidente enviou a Moro o link de uma reportagem do site "O Antagonista" segundo a qual a PF está

"na cola" de dez a 12 deputados bolsonaristas.

O presidente, então, escreveu: "Mais um motivo para a troca", se referindo à mudança na direção da Polícia Federal.

Sergio Moro respondeu ao presidente explicando que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da PF,

Maurício Valeixo. Moro enviou a mensagem: "Esse inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre, no STF", se

referindo ao ministro Alexandre de Moraes.

Moro prossegue: "Diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas". E

finaliza: "Conversamos em seguida, às 0900", referindo-se ao encontro que os dois teriam.

Indicação para o Supremo

O Jornal Nacional também cobrou de Sergio Moro provas de que ele não havia condicionado a troca no comando da

Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro

no pronunciamento.

O ex-ministro mostrou ao JN a imagem de uma troca de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli (PSL),

aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela, inclusive, estava nesta sexta ao lado do presidente durante o

pronunciamento.

A deputada Carla Zambelli afirmou que não vai comentar a troca de mensagens.

Na troca de mensagens, Carla Zambelli diz: "Por favor, ministro, aceite o Ramage", numa referência a Alexandre

Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ramagem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro

para a Direção-Geral da Polícia Federal.

Parte da deputada a proposta para que Sergio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o

Supremo Tribunal Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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"E vá em setembro pro STF", enviou a deputada. "Eu me comprometo a ajudar", acrescentou. "A fazer JB prometer",

completou.

Sergio Moro, então, rechaça a proposta: "Prezada, não estou à venda".

Carla Zambelli, então, continua a argumentar: "Ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer"

Em seguida, ela responde à mensagem de Moro de que não estaria à venda. "Eu sei", diz. "Por Deus, eu sei",

acrescenta.

"Se existe alguém que não está à verba é o senhor". A palavra "verba", neste caso, parece ser "venda", com erro de

digitação.

Moro finaliza a conversa dizendo: "Vamos aguardar, já há pessoas conversando lá". Segundo o ex-ministro, era uma

referência à tentativa de aliados de convencer o presidente a mudar de ideia.

MORO PEDE DEMISSÃO

Anúncio da demissão em coletiva

Frases

Vídeos

Íntegra do pronunciamento

Análise dos colunistas

Repercussão política e jurídica

Repercussão internacional

Per�l do ex-juiz

Panelaços

Divergências de Moro e Bolsonaro

  

Acesse sua Conta Globo e participe da conversa

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as
perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.

Comentários

JAIR BOLSONARO POLÍCIA FEDERAL SERGIO MORO
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Acesse sua Conta Globo e participe da conversa

Entre e Participe da Conversa

Marcelo Ferreira há 56 minutos

em breve saberemos quem matou Mariele...

Jane Tadeu da Silva há 57 minutos

Esse cara ainda queria prender o Gleen por grampo de telefone, pelo jeitão gostou daquilo que atacava, e a magoadinha da deputada
zambelli está até se explicando por aí. 

José Alves Pereira há 58 minutos

Acho que Bolsonaro é um psicopata e não tem condições de ser presidente. Votei nele, mas acho que acertei por ter tirado a quadrilha
do PT. Porém Moro é maior que Boso.

Lorivaldo Mendes de Almeida há 59 minutos

Só gente incapaz de raciocinar, ou estão sendo diretamente beneficiado, ainda apoiam este incapaz!!!

W N há 60 minutos

Quero ver apenas as imagens printadas, ninguem esta afim de ver o videozinho parcial da Globo mostrando apenas o contexto que lhe
interessa.

Adriano Oliveira há 60 minutos

Família de bandidos, mentiroso, pinóquio falso disse que o Moro chantageou ele pra ir pro STF ainda bem que o Moro tem provas
senão ele ia levar isso adiante falso traidor milicianos corrutos e o delegado não pediu nada é muito pinóquio

Lorivaldo Mendes de Almeida há 1 hora

É o maior farsante, e perigoso, que presidência já viu!!!

Alexandre Dias há 1 hora

na época faltou ao PT ter um macho de verdade como Bolsonaro, o PT ainda estaria no poder, ficaram com medinho  deste Moro, com
o mito o Moro levou chute na b....

Renato Gaúcho há 1 hora

Perceberam que só os "postes" continuam ou continuarão ao lado do Bozo.

Julio Moreira Filho há 1 hora

A casa caiu, minha gente. Agora, MAIS DO QUE NUNCA, a PF vai se blindar e INVESTIGAR COM TODO O RIGOR e apurar quem está por
trás das manifestações antidemocracia e do gabinete do ódio A PF não está a serviço da Presidência e sim da República Federativa do
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trás das manifestações antidemocracia e do gabinete do ódio. A PF não está a serviço da Presidência e sim da República Federativa do
Brasil. E zéfini!

Evandro Carlos há 1 hora

Vocês deveriam ter vergonha de prestar uma porcaria de serviço como vcs prestam, um bando de jornalistas pessimistas e carniceiros. 

Alexandre de Jesus Silva há 1 hora

Quando o Moro divulgou o áudio da Dilma todos aplaudiram em pé.
Agora que divulgou a conversa com o Bozo e com  a Carla,é traidor aliado da Globo?
Todos sabem que os preferidos da grande mídia e empresas são os tucanos.
Mas depois do picolé de chuchu....( " A culpa não é minha votei no Aécio"),ficou difícil.
Só que o seu Jair de Brasília, é tão incompetente, que jogou no colo de um tal João, de  São Paulo e ressuscitou o tucano.
Coitado do Brasil....

Evandro Carlos há 1 hora

Vocês deveriam ter vergonha de prestar uma porcaria de serviço como vcs prestam, um bando de jornalistas pessimistas e
carniceiros. Bom é o Lula seu asno.

zenilton Oliveira Santos Guimarães há 1 hora

Brasonário, é  pequeno demais na frente do Moro. Moro estudou, conhece  o processo, sabe como  conduzir,  frente de um ex militar
que não conhece nada. uma Magistrado com 22 anos de experiencia iria deixar brechas para um ser desse tipo. 

Renato Gaúcho há 1 hora

Lembro-me quando o Toffoli suspendeu o compartilhamento de dados do COAF com o MPF sobre o processo do Flavinho e o Moro não
gostou! O Moro já vem sentindo o fedor dessa família faz tempo.

Rico Ben há 1 hora

É o famoso jogo do poder... nenhum dos lados agiu certo, isso não é time de futebol, não torço por nenhum, torço por todos nós...

Naila Melo há 1 hora

Essa família de bandidos, autoritários, sanguessugas, mentirosos, que fazem ingestões em tudo.
Quem não deve não teme, por que suspender investigações contra o Flávio Bolsonaro? Porque ele tem culpa. Cai fora logo para o país
começar a avançar.

Osvaldo Nogueita há 1 hora

TRISTE DILEMA: TER QUE APOIAR O ALGOZ DE MEU SAPOBARBUDO.

Thomas há 1 hora

Acho que nem Moro e nem Bolsonaro precisam provar nada pra ninguém, pois ambos possuem suas qualidades e seus defeitos,
porém é no minimo imoral o que estão fazendo expondo situações internas que deveriam continuar assim. Cada um tem um ponto de
vista e respeitar um ao outro é o minimo que cada um deveria fazer. Expor assuntos internos além de irresponsável é imoral. Tanto um
como o outro parecem crianças discutindo tentando justificar quem quebrou a vidraça da vizinha...
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como o outro parecem crianças discutindo tentando justificar quem quebrou a vidraça da vizinha...

kell Cris há 1 hora

Não é uma questão de ponto de vista. A questão é que a verdade tem mesmo que ser revelada, porque crimes de responsabilidade
e até de total irresponsabilidade, estão senpor esse governo. Crimes contra brasileiros, contra você próprio inclusive! O pior cego é
aquele que não quer enxergar.

Domingos Teles dos Santos há 1 hora

Eu e a minha família já não assistimos a rede globo a algum tempo,porque só trás o lado ruim não informa os que foram curados só
interessa divulgar o numero de mortos parece que quanto pior é melhor para essa emissora de tv  um apresentador de jornal que já
esta na hora de se aposentar posando de galã e dono da verdade eu só acho que tv globo podia colocar uma outra pessoa que não
seja partidária de esquerda ou direita mas que possa informar com mais clareza os fatos não ficar fazendo terrorismo eu acho que
pode melhor espero

Gabriel Gonçalves de Melo há 1 hora

E tá aqui argumentando na página da Globo pra que? ENERGÚMENO cara chato

Julio Moreira Filho há 1 hora

Tem moral mais não, GABRIEL GONÇALVES. A casa caiu e essa emissora não tem nada a ver com sujeira que fizeram com o Moro.
Ninguém engole essa de mídia lixo. O lixo nós todos sabemos onde ele está e  ele já está fedendo!

Julio Moreira Filho há 57 minutos

DOMINGOS, esse papo furado já era. Moro já desmascarou o MICO e esse canal de tv não tem nada as besteiras que ele faz. Até a
OCDE, clube dos Países ricos, quer explicações do MICO sobre as denúncias. Acorda, mané!

Paulo Renato há 1 hora

Moro NUNCA quis ser Ministro do STF, a sua ambição é muito maior: ele ambiciona o Planalto. Esse aí foi o primeiro passo, sair do
governo e destruir Bolsonaro, que seria seu maior adversário em 2022. Prestem atenção, o "Marreco de Maringá" deu, ontem, o seu
primeiro passo para a sua candidatura à presidência, com o apoio da Rede Globo..

Rubens Rufino há 1 hora

Ja tem o meu voto MORO 2022

Renato Gaúcho há 1 hora

O gado alienado está chamando o Moro de petista, comunista e quer mandá-lo para China, Venezuela, Rússia, Cuba... Coitadinho
do gado, ainda, sobrou capim. Kkk

Adriano Oliveira há 58 minutos

Que assim seja Moro 2022 e 2026, família de bandidos, mentiroso, pinóquio falso disse que o Moro chantageou ele pra ir pro STF
ainda bem que o Moro tem provas senão ele ia levar isso adiante falso traidor milicianos corrutos e o delegado não pediu nada é
muito pinóquio

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir 3  Responder  Denunciar

 Curtir 1  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir 1  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

Carregar Mais
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Veja também

Mais do G1

G1 Pop&Arte

O debate sobre a bebedeira de sertanejos em lives

Shows online de Gusttavo Lima viraram alvos de ação do conselho que regulamenta publicidade. Deve haver limite para álcool em
transmissões? Entenda todos os lados do debate no Semana Pop.

17 de abr de 2020 às 19:42

Próximo

Blog da Andréia Sadi

Sem Moro, governo avalia desmembrar Ministério da Justiça e Segurança Pública

Há 1 hora — Em Blog da Andréia Sadi
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CRISTIANA LÔBO: Diretor da Abin vai assumir comando da PF

Há 1 hora

Freixo diz que apresentará ação para impedir Ramagem na PF

Há 1 hora

Música em casa

Ivete inaugura hoje programa de lives da Globo, Globoplay e Multishow

Em Música

Jack Johnson, Gustavo Mioto e outros também fazem shows

Olha que legal

Ovelha reaparece 'gigante' e sem tosa após 7 anos e motiva campanha
Prickles se perdeu do rebanho durante incêndio florestal em 2013 na Tasmânia.
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Em Olha que legal

Bolsonaro diz que Moro propôs aceitar demissão de diretor da PF se fosse indicado ministro do STF
Ministro da Justiça deixou o governo alegando interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. 'Autonomia não é
soberania', afirmou Bolsonaro em pronunciamento no Planalto.

Em Política

18 min

Delegado Alexandre Ramagem será o novo diretor-geral da PF, informam fontes do Planalto
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VEJA MAIS

Em Blog da Cristiana Lôbo

Permanência de diretor da PF não foi usada como 'moeda' para indicação ao STF, diz Moro
Ex-ministro publicou mensagem na internet em resposta a Bolsonaro. Presidente disse que Moro concordava com demissão de
Valeixo, mas em novembro, quando fosse indicado para o STF.

Em Política

1 min

G1 Política
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Sergio Moro acusa Bolsonaro de interferência política
na PF e deixa Governo
O agora ex-ministro afirmou à imprensa que presidente violou promessa de
carta branca no cargo e que queria alguém no comando a quem pudesse
“ligar, colher informações e relatório de inteligência”

AFONSO BENITES | TALITA BEDINELLI

Brasília, São Paulo - 24 ABR 2020 - 11:44 BRT

O ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro deixou o Governo nesta sexta-feira. Moro comunicou

sua demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública em um discurso duro, em que

acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente no trabalho da Polícia

BRASIL

BRASIL ASSINE

O ex-juiz Sergio Moro, ao anunciar seu pedido de demissão do Ministério da Justiça do Governo Bolsonaro.
FOTO:UESLEI MARCELINO / REUTERS|VÍDEO:AFP

ESP AME BRA CAT ENG

ASSINE
FAÇA LOGIN

FAÇA LOGIN
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STF mira

empresários e

deputados

bolsonaristas

que

organizaram ato

pró-intervenção

militar

Drenado por

crise política

forjada por

Bolsonaro,

Brasil fica no

escuro quanto a

avanço real do

coronavírus

"Problemas

grandes, líderes

pequenos", por

Moisés Naím

Federal. A saída dele aconteceu após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal,

Maurício Valeixo, oficializada na manhã desta sexta-feira. Moro afirmou que Bolsonaro,

desde o ano passado, pede a troca do comando por alguém a quem “pudesse ligar para

colher informações" sobre investigações. “O problema não é a troca, mas é permitir que seja

feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal”. Afirmou ainda que Bolsonaro o

informou que tinha “preocupações com investigações” feitas pelo órgão. “Eu não tinha

como aceitar essa substituição”, concluiu.

“O presidente queria alguém que ele pudesse ligar, colher informações,

relatório de inteligência. Seja o diretor, seja o superintendente. E,

realmente, não é o papel da Polícia Federal se prestar a esse tipo de

função”, afirmou Sergio Moro em fala à imprensa nesta manhã.

“Percebendo que essa interferência política pode levar a relações

impróprias do diretor-geral, de superintendentes com o presidente da

República, é algo que eu não posso concordar”. Moro ressaltou que, ao

aceitar o cargo, recebeu do presidente carta branca para atuar e montar

sua equipe e que isso havia sido aceito por Bolsonaro. “Haveria uma

violação de uma promessa que foi feita, de que eu teria carta branca. Em

segundo lugar, não haveria uma causa [para a demissão do diretor-geral].

E, em terceiro lugar, haveria uma interferência política na Polícia Federal”,

ressaltou ele, ao justificar seu pedido de demissão. “Havia interesse em

trocar superintendentes também. Novamente o do Rio de Janeiro,

também o de Pernambuco, sem que me fosse apresentada uma causa,

uma razão para que essas trocas fossem aceitáveis. “Eu falei para o

presidente que isso seria uma interferência política e ele disse que seria

mesmo”, concluiu.

A notícia da saída do diretor-geral começou a circular na tarde de quinta-

feira e gerou uma crise nos bastidores do Planalto. Valeixo trabalhou com o ex-juiz no início

da Operação Lava Jato e foi levado por ele ao comando da PF no início da gestão Bolsonaro,

por isso era homem de confiança de Moro. Militares entraram em ação durante a tarde de

quinta-feira para tentar evitar a saída do superministro da pasta da Justiça. Acenaram com

a possibilidade de ele ser responsável pela indicação do substituto. Mas, nesta sexta-feira, o

Diário Oficial trouxe a exoneração do diretor-geral da PF. Nas redes sociais, o próprio

Planalto e o deputado Eduardo Bolsonaro ressaltaram, de forma a tentar criar uma vacina,

que a saída de Valeixo foi feita “a pedido”. A justificativa, entretanto, foi rechaçada por Moro

na manhã desta sexta, ao afirmar que ele estava sendo pressionado. O agora ex-ministro

também afirmou que não assinou a exoneração de Valeixo, apesar de sua assinatura
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constar no Diário Oficial. “Eu não assinei [a exoneração do Valeixo]. Fui surpreendido. Achei

que foi ofensivo.”

Moro ressaltou ainda que essa interferência na Polícia federal não ocorreu nem durante dos

governos do Partido dos Trabalhadores, um dos principais alvos da Operação Lava Jato, o

que acerta em cheio uma das bandeiras do Governo Bolsonaro: a luta anticorrupção. “Foi

garantida a autonomia da PF nos trabalhos de investigação. O Governo na época tinha

inúmeros defeitos, crimes gigantescos e foi fundamental a manutenção da autonomia da PF,

que permitiu que resultados fossem alcançados”, disse. “Imagina se durante a própria Lava

Jato o ministro, a então presidente Dilma e o ex-presidente [Lula] ficassem ligando para as

autoridades para obter informações?”, ressaltou. O agora ex-ministro também afirmou que

escutou do presidente que havia preocupação, por parte dele, com investigações em curso.

"O presidente me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e a

troca seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é razão que justifique

a substituição. É algo que gera uma grande preocupação.”

Nos bastidores em Brasília, a saída às pressas de Valeixo é creditada à abertura de inquérito

para investigar a organização das manifestações favoráveis à ditadura militar ocorridas no

último domingo, dia 19, e endossadas pelo presidente. O pedido de investigação, feito pelo

procurador-geral da República, Augusto Aras, foi aceito pelo ministro do Supremo Tribunal

Federal, Alexandre de Moraes. A investigação ficará a cargo da Polícia Federal. Apesar de o

inquérito não ter, inicialmente, Bolsonaro como alvo, há o temor do Governo de que no

decorrer da investigação ele acabe envolvido. E que se chegue a nomes de organizadores

próximos a ele. Além disso, é de responsabilidade da Polícia Federal também as

investigações referentes ao inquérito da fake news do STF, que apura a disseminação de

notícias falsas em redes sociais e que podem envolver Carlos e Eduardo, filhos do

presidente. Também há a preocupação de que a Polícia Federal avance nas investigações

contra o terceiro filho de Bolsonaro, o senador Flávio (Republicanos-RJ), suspeito de desviar

recursos de seus antigos assessores na Assembleia Legislativa do Rio.

Moro chegou ao ministério no ano passado com a alcunha de superministro e com a

promessa de que teria carta branca para atuar. Mas não foi isso que ocorreu na prática.

Meses depois da posse, Bolsonaro passou a dizer que ele próprio tinha poder de veto sob as

decisões ministeriais. Esta foi a quinta vez que o presidente deu sinais públicos para

enfraquecer Moro, um ministro mais popular que o próprio mandatário. As outras foram:

quando Bolsonaro aventou a possibilidade de demitir Valeixo no ano passado, sinalizando

que trocaria o superintendente da PF no Rio de Janeiro, quando sugeriu que dividiria o

ministério em dois; e quando sancionou a lei que criava a figura do juiz de garantias,
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contrariando a orientação de Moro. Além de ser constantemente alvo de fogo amigo

provindo do Palácio do Planalto, Moro se incomodou com a aproximação de Bolsonaro com

figuras condenadas ou rés nos dois maiores escândalos de corrupção do país, o mensalão

do PT a Lava Jato.

A saída ocorre pouco mais de uma semana depois de o ministro da Saúde, Luiz Henrique

Mandetta, deixar o posto em seu momento de maior popularidade, em meio ao combate à

crise da covid-19. E é uma decisão difícil para o próprio Moro, que com a ida ao Governo

abriu mão de uma carreira de juiz, que não poderá retomar. “Meu futuro pessoal após isso,

abandonei esses 22 anos de magistratura, infelizmente é um caminho sem volta. Quando

assumi, eu sabia dos riscos. Eu vou descansar um pouco. Nesses 22 anos foram muito

trabalho. Especialmente durante o período da Lava Jato e como ministro não tive

descanso.”

Adere a Mais informações >

Devido às circunstâncias excepcionais, o EL PAÍS está oferecendo todos os seus conteúdos
digitais gratuitamente. As informações relativas ao coronavírus continuarão abertas

enquanto persistir a gravidade da crise.

Dezenas de jornalistas trabalham sem descanso para levar até você a cobertura mais
rigorosa da pandemia e cumprir sua missão de serviço público. Se quiser apoiar nosso

jornalismo, pode fazê-lo aqui por 1 euro no primeiro mês (10 euros a partir de junho). Acesse
os fatos, assine o EL PAÍS.

INSCREVA-SE
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AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise no Governo Bolsonaro com a saída de
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SERGIO MORO DEIXA O GOVERNO

“O presidente queria alguém [na PF] a quem pudesse ligar, colher informações”: as principais

frases de Moro
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Dólar dispara, e Bolsa tem forte queda com saída de Moro do Governo
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Bolsonaro nega interferência na PF, mas diz querer nome com quem possa “interagir”
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Moraes investiga mensagens de deputados
suspeitos de atos pró-AI-5
Ministro do STF determinou a inspeção dos computadores e celulares de dois
deputados bolsonaristas

Por Luísa Martins, Valor — Brasília

24/04/2020 19h18 · Atualizado 

   

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou à

Polícia Federal (PF) a inspeção dos computadores e celulares de dois deputados

bolsonaristas que teriam articulado os protestos antidemocráticos do último

domingo.

São alvos dos procedimentos o deputados do PSL Cabo Junio Amaral (MG) e Daniel

da Silveira (RJ) - este último, conhecido como o parlamentar que quebrou ao meio

uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), assassinada em

2018.

O inquérito em curso no STF, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República

(PGR), tramita em sigilo. A informação sobre os deputados investigados foi revelada

pela revista Veja e confirmada pelo Valor com fontes do Ministério Público.

As diligências contra os parlamentares foram pedidas pela
própria PGR. O objetivo é verificar se os dispositivos
eletrônicos foram utilizados por eles para divulgar a
manifestação nas redes sociais. 

há 18 horas

Política
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O protesto, do qual participou o presidente Jair Bolsonaro, pedia a intervenção

militar e a volta do AI-5, o ato mais duro da ditadura. Diversas autoridades

repudiaram a manifestação, entre elas ministros do Supremo, que alertaram para a

importância das instituições democráticas.

Jair Bolsonaro em ato em Brasília — Foto: Andre Borges/AP
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25/04/2020 13:22 — Em Mundo

Moro volta a rebater críticas de Bolsonaro sobre suposta ingratidão
O, agora, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública se manifestou em seu perfil do Twitter

25/04/2020 13:11 — Em Política

Bolsonaro relembra que defendeu Moro de acusações no início de seu
governo
Presidente se manifestou em seu perfil no Twitter sobre episódio
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25/04/2020 13:06 — Em Política

Pró-Brasil: Marinho apresenta obras estimadas em R$ 184 bi e preocupa
Economia
Pelo menos parte dessas obras seria feita com recursos públicos, por fora do teto de gastos

25/04/2020 12:53 — Em Brasil

“Interesses da Boeing sempre prevaleceram”, diz sindicato dos
metalúrgicos
O sindicato sempre foi contrário ao acordo, por entender que a Embraer “é um patrimônio
nacional estratégico ao país e não precisa de aliança com parceiros internacionais para
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sobreviver”

25/04/2020 12:52 — Em Empresas

Análise: Fim de acordo com Boeing lança dúvida sobre futuro da
Embraer

25/04/2020 12:49 — Em Empresas
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VEJA MAIS

Num. 225517923 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO - 28/04/2020 10:10:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042810100185100000221664965
Número do documento: 20042810100185100000221664965



 

25/04/2020 Quais são as investigações que envolvem os filhos de Bolsonaro? - BBC News Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52419855 1/5

24 abril 2020

Quais são as investigações que envolvem os filhos de
Bolsonaro?

O pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,
anunciado nesta sexta-feira (24/04), foi apresentado em um momento em que três
filhos do presidente Jair Bolsonaro estão sob investigação.

Moro, que não mencionou os filhos do presidente em seu discurso, atribuiu sua saída a
pressões que o presidente estaria exercendo sobre a Polícia Federal - e que ele classificou
de "inadequadas". Segundo o ex-juiz da Lava Jato, Bolsonaro chegou a pedir informações
sobre investigações em andamento, ameaçando a autonomia da corporação, segundo Moro.

A BBC News Brasil descreve a seguir quais as investigações que envolvem os três filhos
políticos do presidente.

Flávio Bolsonaro, senador (Republicanos-RJ)

O caso que implica Flávio gira em torno de Fabrício Queiroz, seu ex-assessor na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e amigo de Jair Bolsonaro desde a década de 1980.

Queiroz passou a ser investigado em 2018 depois que o Coaf (atual Unidade de Inteligência
Financeira) identificou diversas transações suspeitas ligadas ao ex-assessor.

DIVULGAÇÃO

BBC Account

M
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Segundo o órgão, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de
2017, valor que seria incompatível com seu patrimônio e ocupação, e recebeu transferências
em sua conta de sete servidores que passaram pelo gabinete de Flávio.

Essas movimentações atípicas, que vieram à tona num braço da Operação Lava Jato,
levaram a uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Há a suspeita de que as transferências se devessem a um esquema de "rachadinha", no qual
parte dos salários dos assessores seria devolvida a Flávio ou destinada a outro fins.

Flávio recorreu ao Supremo Tribunal Federal para barrar a apuração, mas foi derrotado, e as
investigações foram retomadas por decisão do ministro Gilmar Mendes.

Na semana passada, em outro revés para o senador, o ministro Felix Fischer, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido para que as investigações fossem suspensas.

Para os investigadores, Flávio Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa que atuou
em seu gabinete na Assembleia Legislativa entre 2007 e 2018, e parte dos recursos
movimentados no esquema foi lavada em uma franquia de chocolate da qual ele é sócio.

Promotores investigam ainda se a "rachadinha" teria sido usada para financiar uma milícia
que era comandada pelo ex-policial Adriano Nóbrega, morto em fevereiro.

Danielle Mendonça, ex-mulher de Nóbrega, trabalhou como assessora de Flávio. Em
conversas de WhatsApp acessadas pelos investigadores, ela disse que o ex-marido ficava
com parte do salário que ela recebia do gabinete.

Flávio é investigado sob suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Não há informações detalhadas sobre os próximos passos nem previsão de conclusão
porque os processos correm sob sigilo.

Ele nega ter cometido qualquer ilegalidade no caso.

"Fabricio Queiroz trabalhou comigo por mais de dez anos e sempre foi da minha confiança.
Nunca soube de algo que desabonasse sua conduta", disse, no Twitter, quando o caso veio à
tona. "Tenho meu passado limpo e jamais cometi qualquer irregularidade em minha vida.
Tudo será provado em momento oportuno dentro do processo legal", afirmou Flávio em nota.

Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro (PSC)

Carlos Bolsonaro passou a ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após
reportagens apontarem que assessores nomeados em seu gabinete nunca exerceram de
fato essas funções.

Na investigação, que corre sob sigilo, promotores suspeitam da existência de um esquema
de rachadinha.

Um dos casos apontados pela revista Época envolve Marta Valle, cunhada de Ana Cristina
Siqueira Valle, ex-mulher do presidente da República. Marta passou sete anos e quatro
meses lotada no gabinete de Carlos Bolsonaro, mas afirmou à revista que jamais trabalhou
no local.

Em abril deste ano, o jornal Folha de S.Paulo também encontrou uma mulher alocada no
gabinete de Carlos Bolsonaro que disse nunca ter trabalhado na função.
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O chefe de gabinete do vereador, Jorge Luiz Fernandes, negou que essa assessora
recebesse salário sem prestar serviços.

No Twitter, Carlos Bolsonaro rebateu as acusações, sem citá-las diretamente: "Imprensa lixo,
não adianta me chamar para a briga, com desinformações que vocês sempre fomentaram,
que não vou cair na armadilha. Qualquer um sabe o motivo disso tudo e qual o objetivo.
Tranquilo e despreocupado! Bom dia a todos!"

Carlos também é investigado por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em
andamento, a chamada CPMI das Fake News. Depoimentos à comissão apontaram a
participação de Carlos e de seu irmão Eduardo Bolsonaro em campanhas na internet para
atacar adversários políticos, com uso frequente de notícias falsas.

Alvo de ataques em sites e redes sociais, a deputada federal e ex-líder do governo Joice
Hasselmann (PSL-SP) apresentou um dossiê à comissão e acusou Carlos e Eduardo
Bolsonaro de impulsionar os ataques.

Outro deputado federal, Alexandre Frota (PSDB-SP), também alvo de ataques e outro ex-
aliado, fez acusações semelhantes.

A BBC News Brasil perguntou ao gabinete de Carlos qual sua posição em relação às
denúncias, mas não obteve resposta.

Na última quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), determinou a
suspensão dos prazos da comissão durante a pandemia do coronavírus.

Com a decisão, que contraria os interesses da família Bolsonaro, os congressistas terão mais
tempo para investigar o tema.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PSL-SP)

Também é investigado pela CPMI das Fake News. Em março, em uma reunião do grupo, o
deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) disse que documentos enviados pelo Facebook à
Câmara implicavam Eduardo Guimarães, um assessor de Eduardo, no esquema de ataques
virtuais.

Segundo Frota, os documentos revelaram que o computador de Guimarães está vinculado à
conta do Instagram Bolsofeios, que faz vários ataques contra jornalistas e críticos do
governo.

Eduardo Bolsonaro disse desconhecer qualquer vínculo entre seu assessor e a conta.

Em outra ocasião, quando Frota depôs à comissão, Eduardo disse que não iria fazer
perguntas ao colega por "ter mais o que fazer". "Tenho que trabalhar, em vez de ficar aqui
ouvindo baboseiras e ilações sem qualquer conexão com a verdade."

Em outra frente, o STF determinou a abertura de uma investigação sobre ataques a
membros da corte e do Congresso.

A investigação, que tramita em sigilo, teve acesso às informações colhidas pela CPMI das
Fake News e pode se tornar outra fonte de preocupação para Eduardo e Carlos Bolsonaro.

Clique para assinar o canal da BBC News Brasil no YouTube

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

Num. 225517925 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO - 28/04/2020 10:10:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042810100217600000221664967
Número do documento: 20042810100217600000221664967



25/04/2020 Quais são as investigações que envolvem os filhos de Bolsonaro? - BBC News Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52419855 4/5

PUBLICIDADE

Tópicos relacionados

Política Sergio Moro Jair Bolsonaro

Compartilhar Sobre compartilhar

Voltar ao topo

Navegação na BBC

PepsiCo LatAm

ADVERTISEMENT BY PEPSICO

Não importa de onde estamos
trabalhando, queremos que você saiba
que nunca estamos sozinhos. Estam…

See More

News Sport

Weather Radio

Num. 225517925 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO - 28/04/2020 10:10:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042810100217600000221664967
Número do documento: 20042810100217600000221664967



25/04/2020 Quais são as investigações que envolvem os filhos de Bolsonaro? - BBC News Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52419855 5/5

Copyright © 2020 BBC. A BBC não se responsabiliza pelo conteúdo de outros sites. Leia mais sobre
nossa política para links externos.

Arts

Termos de uso Sobre a BBC

Privacidade Cookies

Accessibility Help Parental Guidance

Contate a BBC Get Personalised Newsletters

Anuncie na BBC Opções para propagandas

Num. 225517925 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO - 28/04/2020 10:10:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042810100217600000221664967
Número do documento: 20042810100217600000221664967



 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 125463 - RJ (2020/0078838-3)

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : F N B
ADVOGADOS : NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
  PAULA MONTEIRO BARIONI - RJ172579
  FREDERICK WASSEF - SP116031
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, 

interposto por F N B, contra v. acórdão no HC n. 0014980-83.2019.8.19.0000 e n. 

0028203-06.2019.8.19.0000, proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, nestes termos ementado (fls. 1111-1190):

 

“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 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 

Documento eletrônico VDA25106306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
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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 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 
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inocorrência de qualquer prejuízo, atraindo a incidência do princípio pas 
de nullité sans grief à espécie. Ordens denegadas.” (grifei)

 

Daí o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a d. Defesa, 
em suma, aduz flagrante violação ao sigilo fiscal do recorrente, verbis: “a) a quebra de 
sigilo bancário e fiscal foi admitida pelo próprio Ministério Público, em e-mail no qual 
consta a afirmação de que o COAF não deteria a informação desejada; b)esse mesmo e-
mail, comprova a absoluta informalidade na troca de informações entre os dois órgãos; 
c)sem autorização do Judiciário e/ou qualquer fundamentação, o D. MPRJ pede a 
AMPLIAÇÃO das informações do COAF contidas no RIF n.° 27746.7.146.4373. É dizer, 
a partir do RIF n. 27.746, que sequer mencionava o ora Paciente, mas tão somente tinha 
referência ao Sr. F Q e contemplava unicamente o período de jan/2016 a jan/2017, o D. 
MPRJ encomenda ao COAF uma devassa nos dados do Paciente e outras 11 pessoas, 
para o período de abril/2007 a dez/2018- em verdadeira fishing expedition; e d) o D. 
MPRJ teve acesso, sem autorização judicial, a informações que SEQUER DEVERIAM 
CONSTAR DOS BANCOS DE DADOS DO COAF/UIF, uma vez que não fazem parte 
daquelas informações recebidas por notificação compulsória pelas instituições 
financeiras e demais obrigados - tais como ‘se de fato uma mesma pessoa realizou essas 
transferências em momentos e valores diversos’; a ‘relação das contas utilizadas pelas 
pessoas que transacionaram com Fabrício’; pedidos de ajustes de ‘somatório de 
lançamentos a crédito’; e ‘relação dos beneficiários dos pagamentos de títulos" (fl. 
1284).

Afirma que, no final do ano de 2019, o Plenário do col. Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE n. 1.055.941, declarou a constitucionalidade do “envio de 
Relatórios de Inteligência Financeira pela UIF (antigo COAF) aos entes de persecução 
penal sem prévia autorização judicial” (fl. 1285). Contudo, segundo a d. Defesa, como 
forma de se evitar eventual fishing expedition, foi confirmada a necessidade de 
formalidade no envio das informações, devendo ser “(i) resguardado o sigilo das 
informações (ii) em procedimentos formalmente instaurados,(iii) sujeitos a posterior 
controle jurisdicional, e realizado (iv) unicamente por meio de comunicações formais, 
com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos 
efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (fl. 1285).

Nesse aspecto, aponta as seguintes supostas violações ao julgado no RE n. 
1.055.941: “lª Violação - D. MPRJ, em 14.12.2018, realiza pedido de ampliação das 
informações encaminhadas pelo COAF. Conforme assentado no precedente RE n. 
1.055.941 o COAF/UIF apenas recebe de forma passiva os dados a ele encaminhados e 
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meramente os repassa para os órgãos competente e/ou solicitantes, não podendo 
proceder a buscas ou fiscalizações para o complemento das informações já 
compartilhadas; houve encomenda de informações por parte do MPRJ; 2ª Violação - O 
aludido pedido de ampliação das informações encaminhado pelo D. MPRJ ao 
COAF/UIF sequer é fundamentado, não passando de um mero e-mail que é copiado e 
colado no Sistema SEI - situação claramente excepcionada pelo RE n. 1.055.941e nos 
esclarecimentos prestados pelo Ministro condutor pós a prolação do seu voto, tendo sido 
remetido por D F R ‘De ordem do Exmo. Coordenador’ do Grupo de Atribuição 
Originária em Matéria Criminal, Dr. C C da C; 3ª Violação – Nesse mesmo pedido de 
ampliação das informações encaminhado pelo D. MPRJ ao COAF/UIF, foi requerida a 
‘ampliação das informações do COAF (RIF n°. 27746.7.146.4373) em relação ao 
período de abril de 2007 até a presente dada, para F B , F J C DE Q, ....’ entre outros, 
sem nenhuma legitimidade, [...] Documento recebido eletronicamente da origem uma vez 
que o aludido pedido de ampliação de dados, em face do Deputado Estadual F B só 
poderia ser feito pelo Procuradoria Geral de Justiça, e não por representante do MPRJ 
de primeiro grau, diante da exigência da correspondência da autoridade peticionante o 
foro especial do então Deputado Estadual, por prerrogativa da função; 4ª Violação - Em 
18 de dezembro de 2018 a Diretora da Divisão de Laboratório de Combate à Lavagem 
de Dinheiro e à Corrupção - CSI/DLAB do MPRJ encaminhou e-mail para o Dr. C C, 
Coordenador do Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal, comprovando 
que o COAF extrapolando a sua competência, consoante decidido no RE n. 1.055.941, 
passou a diligenciar, contatando bancos para obter novas informações que não 
constavam no seu banco de dados, o que só seria possível mediante autorização judicial; 
5ª Violação - O vazamento dos dados para a imprensa. Tal atitude, por si só, transpassa 
os umbrais do Tema em cotejo e torna nulo todo o inquérito, já que não se trata mera 
quebra do sigilo de investigação sigilosa, não que isso seja licitamente tolerável, mas sim 
de quebra de sigilo voluntário por parte do D. MPRJ em investigação sigilosa e que 
continham dados e informações bancárias e fiscais assim como a própria investigação, 
são protegidos constitucionalmente pelo sigilo. Vê-se na hipótese, de forma insofismável, 
uma dupla violação ao sigilo das informações; 6ª Violação - A complementação das 
informações encaminhadas pelo COAF foi muito além da identificação do contribuinte, 
CPF e valores globais ou mesmo do que constava no banco de dados do COAF acerca 
de movimentação atípica. Foram passadas informações relativas à renda média mensal, 
data, hora, valor e quantidade de saques e depósito mesmo as que estavam 
absolutamente dentro dos limites de todas as normativas; pagamento de título bancário 
com a indicação do favorecido; fonte de recebimentos; destinatários de transferências; 
identificação de todas as instituições financeiras, número e local da agência” (fls. 1289-
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1290).

Sustenta que, em ofensa à aludida necessidade de formalidade, “a relação 
entre o D. MPRJ e o COAF/UIF aparentemente era ditada por extrema informalidade - e 
muitas vezes sequer documentada. Como se extrai de e-mail trazido aos autos pelo 
Parquet, teria havido senão reunião, ao menos conversas telefônicas entre servidores do 
D. MPRJ e o COAF, também em cumprimento a ordem do Coordenador do Grupo de 
Atribuição Originária em Matéria Criminal do Parquet [...] nem a tal reunião 
mencionada, tampouco a comunicação telefônica feita com o COAF foram 
documentadas deforma oficial nos autos, apontando a possibilidade de que 
comunicações outras tenham havido a respeito de informações acobertadas por sigilo 
constitucional entre o D. Ministério Público e a autoridade administrativa” (fls. 1292-
1293).

Ressalta que o sigilo fiscal do recorrente foi devassado por cerca de 10 anos 
sem qualquer fundamentação (mero e-mail) e sem a elaboração de nenhum relatório 
prévio do COAF (fl. 1294).

Alega que nem mesmo “o fato de o Recorrente ser pessoa politicamente 
exposta justificaria a ampliação do pedido ao COAF/UIF sem qualquer fundamentação, 
tampouco a troca informal de dados entre o D. MPRJ e o COAF/UIF e a solicitação de 
informações diretamente às agências bancárias. Aliás, a se autorizar tal tese, estar-se-á 
a admitir, indiretamente, a absoluta inexistência de sigilo bancário e fiscal das pessoas 
politicamente expostas - exceção que não é autorizada constitucionalmente. O direito ao 
sigilo bancário e fiscal é universal, de todos os brasileiros, e somente poderá ser violado 
com autorização judicial fundamentada” (fl. 1296).

Também narra que o nível das informações em debate sequer seria 
apropriado, pois contém “dados minuciosos de transações bancárias, financeiras e 
comerciais do Paciente, cujo teor é muitíssimo mais detalhado do que o de qualquer 
extrato bancário. A rigor, são noticiados: (i) saques, (ii) depósitos, identificando 
depositantes e se em espécie, (iii) transferências recebidas e efetuadas e respectivos 
beneficiários, (iv) pagamentos de títulos e respectivos beneficiários, (v) datas, horários - 
com descrição de minutos -, terminais e agências de todas as transações; e (vi) 
quantitativo de transações por período” (fls. 1297-1298).

Por fim, invoca a necessidade de preservação do direito constitucional à 
vida privada, ao direito à intimidade (art. 5°, X e LX, da CF) e à restrição da publicidade 
dos atos processuais quando necessário (art. 189 do Código de Processo Civil) – fls. 
1130-1131.
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Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a “
concessão da ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a ilegalidade e nulidade das 
provas que instruíram o Procedimento Investigatório Criminal em referência e de todas 
as diligências de investigação e medidas judiciais determinadas a partir delas, com o seu 
consequente arquivamento em relação ao Recorrente” (fl. 1303).

Contrarrazões, às fls. 1759-1772, pela negativa de processamento ou 
desprovimento do recurso.

O d. Ministério Público Federal, às fls. 1786-1798, oficiou pelo não 
conhecimento ou desprovimento do recurso, de acordo com r. parecer de seguinte 
ementa:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO MINISTERIAL 
PARA APURAR CRIMES EM TESE DE LAVAGEM, OCULTAÇÃO DE 
BENS, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELATÓRIOS DE 
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFS)DERIVADOS DO RIF Nº 27.746 
ESPONTANEAMENTE ENVIADO PELO ENTÃO COAF (ORA UIF) AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DE COMPARTILHAMENTO 
DE DADOS ENTRE RECEITA FEDERAL, (COAF/UIF) E ÓRGÃOS DE 
PERSECUÇÃO PENAL SEGUNDO VEREDITO DO STF NO RESP Nº 
1.055.941/SP (‘TEMA 990/STF’). INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA 
OU VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS X E XII DA CF/88, OU 
INDEVIDA QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER POR 
NÃO CONHECIMENTO/ DESPROVIMENTO DO RECURSO 
ORDINÁRIO.”

 

É o relatório.

Decido.

O recurso deve ser conhecido.

Inicialmente, para delimitar a quaestio, transcrevo o v. acórdão recorrido 
(fls. 1094-1173):

 

“Trata-se de dois habeas corpus, com pedido liminar, impetrados em favor 
do F N B nos quais, em apertada síntese, busca-se o reconhecimento da ilegalidade e 
nulidade das provas que instruíram o Procedimento Investigatório Criminal nº 
2018.00452470, instaurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para 
apurar suposto cometimento, pelo Paciente, de ato ilícito consistente na prática de 
atividade de lavagem e/ou ocultação de bens (HC nº 0014980-83.2019.8.19.0000), bem 
como o reconhecimento de nulidade, por falta de fundamentação, da decisão do Juízo da 
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27ª Vara Criminal da Capital que deferiu o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do 
Paciente (HC nº 0028203-06.2019.8.19.0000).

 

Habeas Corpus nº 0014980-83.2019.8.19.0000

 

No Habeas Corpus nº 0014980-83.2019.8.19.0000 pretende-se o 
trancamento do procedimento investigatório sob alegação de afronta ao sigilo bancário 
e dados do Paciente, garantidos pelo art. 5º, incisos X, XII e LVI, da CRFB.

Ressalta a Impetrante que, desde o início, a investigação teve por sujeito o 
Paciente, pois, já em 21.5.2018, quando dos levantamentos internos no MPRJ acerca da 
existência de outros procedimentos semelhantes em curso, constou que o Paciente seria o 
sujeito da investigação. A violação resultaria de intercâmbio de informações realizado 
entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e o Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro. O MPRJ teria se ‘alimentado’ das informações de posse do 
COAF sem qualquer autorização judicial, incluindo dados bancários e financeiros para 
muito além daquelas operações tidas como atípicas pelo próprio COAF (e informações 
que nem mesmo este deveria ter posse).

O procedimento investigatório teria sido iniciado a partir do Relatório de 
Informações Financeiras (RIF n. 27.746), encaminhado pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF em 16.7.2018. Posteriormente, novos relatórios foram 
produzidos pelo COAF, a pedido do MPRJ: RIF n. 34.670 e RIF n. 38.484.

Destaca a Impetrante que, não obstante devesse ter o órgão acusador se 
utilizado do RIF n. 27.746 para requerer ao Poder Judiciário a quebra do sigilo 
bancário e fiscal do Paciente, escolheu o Parquet por percorrer caminho escuso, pois 
utilizou-se do COAF para criar ‘atalho’ e se furtar ao controle do Poder Judiciário; sem 
autorização do Judiciário, foi realizada verdadeira devassa, de mais de uma década, nas 
movimentações bancárias e dados econômicos do Paciente, em flagrante burla às regras 
constitucionais garantidoras do sigilo bancário e de dados.

Prossegue frisando que a prova cabal da quebra não autorizada do sigilo 
bancário do Paciente é extraída de e-mail acostado aos autos em que após contato 
telefônico entre o Ministério Público e o COAF, este último teria ficado responsável 
por entrar em contato com o Banco para obter esclarecimentos acerca do montante a 
crédito descrito no item 81.1.1 e entrar em contato com o Banco para aferir se de fato 
uma mesma pessoa realizou essas transferências em momentos e valores diversos (fl. 25 
do Anexo I do PIC –Doc. 3).

Insiste que o MPRJ teve acesso, sem autorização judicial, a dados 
bancários do Paciente, que rigorosamente sequer deveriam constar dos bancos de dados 
do COAF, uma vez que não fazem parte daquelas informações recebidas por notificação 
compulsória pelas instituições financeiras e demais obrigados.

Ressalta que o procedimento investigatório está integralmente lastreado em 
informações obtidas de maneira absolutamente ilegal e inconstitucional pelo MPERJ 
junto ao COAF – informações essas que estão, ou deveriam estar, protegidas pelo sigilo 
constitucional bancário e de dados, mas que vêm sendo requeridas pelo Parquet estadual 
diretamente àquela autoridade administrativa sem qualquer crivo judicial e ainda de 
maneira informal.

Junta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a licitude 
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do compartilhamento de informações entre o COAF e o órgão de persecução penal está 
diretamente atrelado ao tipo de informação compartilhada, sendo imprescindível que os 
dados passíveis de transferência sejam limitados, tendo em vista a necessidade de prévia 
autorização judicial específica a permitir o compartilhamento daquelas informações 
acobertadas pelo sigilo bancário e fiscal.

O COAF enviou três ‘conjuntos de informações’ ao Ministério Público: 
RIF n. 27.746, posteriormente ‘complementado’ pelo RIF n. 34.670 e pelo RIF n. 38.484.

Aduz a Impetrante que dos três relatórios de informações fiscais, com 
certeza, pelo menos o RIF n. 38.484 foi produzido por pedido expresso do MPRJ. 
Assim, as informações doravante mencionadas e que dizem respeito aos RIFs n. 27.746 e 
n. 34.670 foram obtidas ‘de segunda mão’, a partir tão somente do quanto constante das 
respectivas Informações Complementares elaboradas já no MPRJ.

Quanto ao RIF n. 34.670, muito embora não seja preciso afirmar se foi 
elaborado a pedido do Parquet, há indicação de que teria sido, em razão do e-mail do 
COAF à Promotora de Justiça E F R M, no dia 16/7/2018. Isto é, ao longo da instrução 
do PIC, ao invés de se socorrer ao Poder Judiciário e, com base no RIF n. 27.746 (ou até 
mesmo no RIF n. 34.670), requerer a quebra dos sigilos fiscal e bancário do Paciente, 
conscientemente, optou o MPRJ por criar ‘atalho’ e passar a fazer solicitações 
diretamente ao COAF de informações adicionais cobertas pelo sigilo bancário e de 
dados.

Alega que na primeira solicitação documentada de informações adicionais 
ao COAF se deu por e-mail datado de 14.12.2018, em que o Parquet solicita que seja 
determinado ao COAF que realizasse ampliação das informações já prestadas no RIF nº 
27.746 – o Coordenador do Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal do 
MPRJ não apenas passou a pedir informações diretamente ao COAF, como 
determinou a ampliação das informações – rectius, a quebra do sigilo bancário dos 
investigados – para um período de 10 anos e acerca do qual não houve qualquer 
relatório prévio do COAF.

A segunda solicitação, ao que tudo indica, sequer foi documentada. Extrai-
se de um e-mail (acostado aos autos do Anexo I do PIC) que teria havido senão 
reunião, ao menos conversas telefônicas entre servidores do MPRJ e o COAF, também 
em cumprimento a ordem do Coordenador do Grupo de Atribuição Originária em 
Matéria Criminal do Parquet. Nem a tal reunião mencionada tampouco a comunicação 
telefônica feita com o COAF foram documentadas de forma oficial nos autos, apontando 
a possibilidade de que comunicações outras tenham havido a respeito de informações 
acobertadas por sigilo constitucional entre o Ministério Público e a autoridade 
administrativa.

Entende, assim, no presente caso, que parte das informações 
compartilhadas entre o COAF e o MPRJ sequer deveriam constar dos bancos de dados 
do COAF, uma vez que não fazem parte daquelas informações recebidas por notificação 
compulsória pelas instituições financeiras e demais obrigados.

Insiste que o nível de detalhamento é tamanho e que não seria demais 
suspeitar que o COAF tenha realizado requisição específica às instituições financeiras 
depositárias das contas para obter o quanto solicitado pelo Parquet estadual.

Descreve, ainda, que houve o vazamento das informações bancárias do 
Paciente em um encontro entre o Procurador-Geral de Justiça e repórter da Globo. No 
dia 18.1.2019, houve chamada específica, em rede nacional, em um dos horários mais 
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nobres da televisão brasileira. Como afirmado ao vivo, no anúncio da matéria, ‘o Jornal 
Nacional teve acesso, com exclusividade, a um trecho de um relatório do COAF sobre 
movimentações bancárias suspeitas de F B’. A situação do vazamento ganhou ainda 
mais relevo, quando os meios de comunicação noticiaram que, no dia 18.1.2019 – no 
exato mesmo dia em que a Rede Globo publicou, às escâncaras, as informações 
bancárias do Paciente –, o Procurador-Geral de Justiçado Estado do Rio de Janeiro, J E 
G, que até então era o responsável pela condução das investigações, almoçou com o 
jornalista da Globonews, O G.

Por fim, salienta ser cristalino que a questão posta ultrapassa e muito o 
dever legal do COAF de reportar ao Ministério Público movimentações financeiras 
atípicas. Em realidade, houve devassa bancária, financeira, comercial e fiscal do 
Paciente, e pior de tudo, com divulgação em todos os meios de comunicação do Brasil, 
malferindo flagrantemente os parâmetros legais e constitucionais. Flagrante, pois, a 
violação ao sigilo do Paciente constitucionalmente protegido.

Desta forma requer, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus a 
fim de reconhecer a ilegalidade e nulidade das provas que instruíram o Procedimento 
Investigatório Criminal em referência e de todas as diligências de investigação 
determinadas a partir delas, com o seu consequente arquivamento do PIC em relação ao 
Paciente.

Após a impetração, diversos documentos foram juntados pela Impetrante 
relativos à da cópia integral do PIC que tramita perante o MPR (doc. 000040, 000041, 
000141, 000241, 000290, 000340, 000390, 000439, 000498).

A liminar foi indeferida (doc.000499).

Informações prestadas pelo Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos 
Criminais e de Direitos Humanos (doc. 000507, 000524). Segundo afirma, uma simples e 
atenta leitura dos autos do PIC questionado, mais precisamente às fls. 74/77, é possível 
concluir que o Coordenador do GAOCRIM, nominado como autoridade coatora, sequer 
praticou os atos questionados no habeas corpus. Aduz que, cumprindo sua função de 
assessoramento técnico-jurídico, o referido membro do Parquet apenas sugeriu ao 
Subprocurador-Geral de Justiça à época, entre outras diligências, a ampliação temporal 
das informações encaminhadas pelo COAF a respeito de diversos personagens 
mencionados nos autos, inclusive o ora paciente. Tal sugestão de diligência foi aprovada 
e o seu cumprimento foi determinado pelo então Subprocurador-Geral de Justiça.

Consigna ser distorcida a afirmação da Impetrante no sentido de que o 
MP requereu, sem autorização judicial, informações sobre todas transações bancárias 
dos investigados por uma década. Tal ação simplesmente seria impossível, pois o 
COAF e o MP não têm e nem poderiam ter acesso a todas as movimentações bancárias 
dos investigados. Apenas houve a solicitação de ampliação temporal de pesquisa sobre 
a existência de movimentações atípicas, desde 2007. A pesquisa solicitada estava 
relacionada apenas às movimentações suspeitas e não a todas movimentações 
financeiras e fiscais dos investigados. Nas palavras do Subprocurador-Geral, verbis, ‘O 
relatório de inteligência financeira representa a fração suspeita de toda movimentação 
financeira e patrimonial. É como se o RIF fosse uma foto e os dados decorrentes da 
quebra de sigilo bancário e fiscal judicialmente autorizados fossem um filme’.

Ressalta que, no caso concreto envolvendo F N B, com base nos RIFs 
produzidos e nos elementos até então colhidos, o passo que se avizinhava no iter 
investigatório era avaliar a possibilidade de representar pela quebra de sigilo bancário e 
fiscal dos alvos da apuração. Até onde se teve notícia da tramitação do feito, verificou-
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se que o Paciente apenas direcionou seus esforços para invocar foro privilegiado 
perante o STF ou mesmo para tentar interromper as investigações, ao invés de prestar 
esclarecimentos formais sobre os fatos que lhe tocam e, se fosse o caso, fulminar 
contra si qualquer suspeita de conduta criminosa.

Por fim, aduz que em razão do já noticiado declínio de atribuição à 24ª 
Promotoria de Investigação Penal, desde 1º de fevereiro de 2019, a Subprocuradoria-
Geral de Justiça não tem informações sobre os desdobramentos da investigação ou se 
houve, por exemplo, o ajuizamento e a autorização de quebra de sigilo bancário e fiscal, 
sendo este dado relevante para eventual avaliação de perda de objeto do presente habeas 
corpus.

Foram solicitadas informações complementares à 24ª Promotoria de 
Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos (doc. 000584).

Petição da Impetrante renovando o pedido de medida liminar, a fim de que 
sejam suspensos todos os atos e procedimentos eventualmente em curso no PIC nº 
2018.00452470 (doc. 000587).

Novas informações prestadas pelo Ministério Público – GAECC e 24ª 
Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos (doc. 000605), postulam a 
extinção do presente feito por falta de interesse superveniente de agir, ou, caso se 
adentre no mérito, a denegação da ordem, diante da completa regularidade do 
Procedimento Investigatório Criminal, destacando, em síntese:

1) Preliminarmente, diante da decisão judicial proferida pelo juízo da 27ª 
Vara Criminal da Comarca da Capital que deferiu o afastamento do sigilo dos dados 
bancários e fiscais do paciente F N B, o presente feito perdeu o objeto, devendo ser 
extinto, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil aplicado analogicamente, 
com fulcro no art. 3º do Código de Processo Penal;

2) Todas as diligências realizadas pelo Ministério Público na 
investigação, inclusive o intercâmbio de informações com o COAF, seguiram 
rigorosamente os limites dos tratados internacionais, da Lei nº 9.613/98 e das 
regulamentações do Conselho Nacional do Ministério Público, do Banco do Brasil e do 
próprio COAF, não havendo que se cogitar de acesso indevido a dados cobertos por 
sigilo bancário ou fiscal;

3) Os e-mails mencionados pela Impetrante representam apenas 
comunicações internas entre órgãos do Ministério Público formalizando nos autos os 
pedidos ao setor responsável para registrar no sistema SEI do COAF pedidos de 
intercambio e correções de inconsistências no RIF encaminhado espontaneamente, não 
existindo nenhuma ‘quebra de sigilo por e-mail’ (ou mesmo qualquer ‘troca de e-mails’ 
entre o órgão acusatório e o COAF) como levianamente alegado pela impetrante;

4) A atuação do COAF, no que diz respeito às operações financeiras 
atípicas do Paciente F N B, limitou-se à produção de Relatório de Inteligência 
Financeira a partir das comunicações obrigatoriamente encaminhadas pela instituição 
financeira, com base nos regulamentos do Banco Central do Brasil, sendo desprovida de 
qualquer fundamento a alegação de que o Parquet teria tido acesso a todas as 
informações bancárias do investigado;

5) Se por um lado o artigo 15 da Lei nº 9.613/98 determina que o COAF 
encaminhe espontaneamente os Relatórios de Inteligência Financeira às autoridades 
com atribuição para investigar, sempre que detectar ‘fundados indícios’ de crimes de 
lavagem de dinheiro ou outros ilícitos, por outro lado também autoriza o intercâmbio de 
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informações, pelo qual a autoridade informa os indícios colhidos no âmbito de sua 
investigação a fim de estimular a produção de novos RIFs pela unidade de inteligência 
financeira, prática pacificamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores;

6) O compartilhamento de informações sigilosas entre órgãos públicos 
não representa quebra de sigilo bancário ou fiscal, mas sim transferência da obrigação 
de sigilo dos dados que só podem ser utilizados no desempenho da atividade pública;

7) As limitações previstas no artigo 5º da Lei Complementar nº 105/2001 
restringem-se à transferência integral de dados bancários entre as instituições 
financeiras e a Receita Federal do Brasil (‘administração tributária da União’), não se 
aplicando às comunicações de suspeitas de crimes feitas ao COAF, que são 
regulamentadas por tratados internacionais, pela Lei 9.613/98 e pelos regulamentos do 
Banco Central do Brasil;

8) As informações constantes dos RIFs n. 34.670 e 38.484, que descrevem 
operações bancárias suspeitas em conta de titularidade do paciente F N B, limitam-se 
ao teor da comunicação obrigatória encaminhada pela instituição financeira ao COAF
, em razão do enquadramento das operações financeiras na tipologia descrita pela Carta 
Circular n. 3.542/12 (‘comunicação de operação suspeita’);

9) As comunicações encaminhadas pela instituição financeira ao COAF, 
a respeito das operações bancárias suspeitas em conta de titularidade do Paciente F N 
B, necessariamente haveriam de descrever pormenorizadamente as características da 
operação (‘as partes envolvidas, os valores, a frequência, as formas de realização, os 
instrumentos utilizados’ – crf. Art. 10, I da Circular BACEN nº 3.461/2009 e no art. 1º 
da Carta-Circular BACEN nº 3.542/2012) que justificariam a ‘comunicação de 
operação suspeita’, possuindo assim o nível de detalhamento necessário para 
demonstrar a tentativa de burla aos sistemas de controle pelo fracionamento de 
depósitos em espécie e a incompatibilidade das demais transações com a capacidade 
financeira declarada pelo investigado, observando-se ainda as exigências de escrutínio 
diferenciado nas transações realizadas por pessoas politicamente expostas, em 
cumprimento aos tratados internacionais e regulamentos que regem a matéria;

10) Ao contrário do que alega a Impetrante, a investigação em relação ao 
Paciente F N B não se limita ou decorre dos Relatórios de Inteligência Financeira 
encaminhados pelo COAF, pois abrange também a evolução patrimonial incompatível 
com a renda do investigado, com base em provas (registros públicos de imóveis) obtidas 
de forma absolutamente independente em relação aos RIFs questionados pela 
Impetrante;

11) Por não ser o Habeas Corpus o instrumento adequado para tratar o 
tema, o GAECC deixa de se manifestar sobre as insinuações de vazamentos de 
informações, até porque a questão já foi apreciada pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público e o maior prejudicado por tais vazamentos, como se sabe, é o órgão 
investigador;

12) Apesar de todas as oportunidades concedidas pelo Ministério Público 
tanto para o Paciente F N B quanto para seu assessor F Q, ambos recusaram-se a 
prestar depoimentos, preferindo a defesa do Paciente, ao invés de esclarecer o mérito da 
investigação, tentar impedir a sociedade de saber a verdade real dos fatos, já tendo 
utilizado para tanto uma Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal e o presente 
habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sempre no 
intuito de trancar o Procedimento Investigatório Criminal regularmente instaurado pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
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Decisão mantendo o indeferimento da liminar (doc. 000655).

Nova petição da Impetrante (doc. 000661) reiterando o pedido de 
concessão de medida liminar a fim de que sejam suspensos todos os atos e procedimentos 
eventualmente em curso no PIC n. 2018.00452470.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (doc. 000667) no sentido da 
denegação da ordem.

Primeiramente, entende evidente a perda de objeto do writ em análise 
diante da superveniência de decisão judicial de afastamento de sigilos bancário e fiscal 
prolatada pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital, mostrando-se 
ausente condição para o regular direito de ação, qual seja, interesse processual, na 
forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil aplicado analogicamente, com 
fulcro no artigo 3º do Código de Processo Penal.

No mérito sustenta a D. Procuradoria que a ordem deve ser denegada, pois 
não houve qualquer ilegalidade nas diligências realizadas, especificamente no que tange 
à elaboração dos RIFs 34.670 e 38.484, mostrando-se pertinente uma singela análise 
acerca do sistema criado pela Lei n. 9.613/1998 em atendimento a compromissos 
internacionais do Estado Brasileiro para combater a lavagem de dinheiro e a corrupção.

Todas as operações registradas nos RIFs n. 34.670 e 38.484 se 
enquadram em hipóteses de comunicação obrigatória ao COAF, por expressa 
determinação legal e não houve qualquer solicitação de informações ao COAF por e-
mail. Conforme detalhado nas informações, os e-mails reproduzidos pela Impetrante 
retratam apenas comunicações internas ao Ministério Público, enquanto as 
solicitações de intercâmbio foram todas realizadas ‘no ambiente do Sistema Eletrônico 
de Intercâmbio – SEI-c’ do COAF, nos termos do art. 8º da Recomendação CNMP de 
04/08/2017.

Alega que os relatórios gerados pela unidade de inteligência financeira 
veiculam somente os dados que já constam do repositório de informações do COAF, ou 
seja, do conjunto de Comunicações de Operações em Espécie e Comunicações de 
Operações Suspeitas encaminhadas pelos setores obrigados (inclusive instituições 
financeiras), sem que o COAF houvesse obtido acesso a base de dados do banco, onde 
estaria registrada toda a movimentação financeira do paciente.

Ressalta, por fim, que as limitações impostas pela Lei Complementar nº 
105/2001 tratam de circunstância completamente diversa da investigação, qual seja, o 
intercâmbio de informações entre as instituições financeiras e a Receita Federal; seja 
qual for a causa da conduta da Impetrante, certo é que o dispositivo da Lei 
Complementar nº 105/2001 mencionado no writ não se aplica ao intercâmbio de 
informações com o COAF e, consequentemente, não tem nenhuma relevância ao caso 
trazido a julgamento pelo presente remédio constitucional.

[...]

Nova petição da Impetrante (doc.000770), dessa vez comunicando a 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário, 
determinando a suspensão da tramitação do presente feito, assim como do Procedimento 
Investigatório Criminal 2018.00452470, objeto dos presentes autos.

O feito foi retirado da pauta de julgamento (doc. 000788), sendo aberta 
vistas à 24ª Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos (Autoridade 
Coatora) e à Procuradoria Geral da Justiça (doc.000790).
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Manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através 
do GAECC (Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção) e da 24ª 
Promotoria de Justiça de Investigação Penal (doc. 000793) no sentido da ausência de 
prejudicialidade do presente habeas em face da decisão proferida no Recurso 
Extraordinário nº 1.055.941/SP.

Manifestação da Procuradoria Geral da Justiça (doc. 000859) reiterando 
todos os demais termos do Parecer Ministerial de fls. 667/692, que trata do mérito e da 
preliminar de perda de objeto do presente writ.

Requer o Ministério Público, por sua Procuradora de Justiça, que seja 
reconhecida a inaplicabilidade da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 
1.055.941/SP ao presente feito, que deve prosseguir regularmente, com a designação de 
data próxima para o julgamento.

Nova petição dos Impetrantes (doc.000883) requerendo a suspensão do 
julgamento.

Decisão do Relator determinando o prosseguimento do presente writ, bem 
como o apensamento do Habeas Corpus 0028203-06.2019.8.19.0000 para julgamento 
em conjunto(doc.000885).

Ofício do Supremo Tribunal Federal (doc. 000975) determinando a 
imediata suspensão de todos os procedimentos eventualmente em curso no PIC 
2018.00452470, assim como das medidas judiciais dele originárias/ decorrentes/ 
relacionadas (HCs nº 014980-83.2019.8.19.0000 e 0028203-06.2019.8.19.0000 e MC 
0087086-40.2019.8.19.0001.

O feito foi novamente retirado de pauta (doc. 000987), abrindo-se vista à 
defesa e, posteriormente, à Procuradoria Geral da Justiça, para se manifestarem. 
Decisão do Supremo Tribunal Federal (doc. 000998).

Cópia da decisão proferida no Habeas Corpus nº 0028096-
59.2019.8.19.0000 (doc. 001092), bem como ofício-resposta ao Supremo Tribunal 
Federal referente à Reclamação 36.679/RJ relativa ao referido Habeas 
Corpus(doc.000996).

Complementação do parecer da Procuradoria Geral da Justiça (doc. 
001001), opinado a ilustre Procuradora, em síntese: a) pela juntada dos documentos 
novos que seguem em anexo à presente manifestação para que sejam utilizados no 
julgamento do mérito do presente habeas corpus; b) pela abertura de vista dos autos aos 
impetrantes para se manifestarem sobre os novos documentos juntados. No mais, reitera 
os pareceres já lançados às fls. 1.408/1.437, 1.486/1.517 e 1.551/1.608, pela extinção do 
presente habeas corpus por perda superveniente do interesse de agir diante do segundo 
provimento judicial que ratificou e alterou substancialmente o conteúdo da decisão ora 
questionada ou, no mérito, pela denegação da ordem.

[...]

 

Habeas Corpus 0028203-06.2019.8.19.0000

 

No HC nº 0028203-06.2019.8.19.0000 questionam as Impetrantes a decisão 
judicial que deferiu o afastamento cautelar do sigilo bancário e fiscal do Paciente (doc. 
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000002 –n. 101 a 106).

Aduzem que o decisório carece de fundamentação, pois o magistrado teria 
se limitado a dizer que o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do Paciente e de 
outras noventa pessoas seria importante para a instrução do procedimento investigatório 
criminal. Frisam que a mera referência ao conteúdo da investigação não pode ser 
considerada fundamentação per relationem, porque, argumentam, há uma mera 
referência à peça utilizada como razões de decidir, sem a exposição das razões do 
convencimento judicial.

Alegam que os sigilos bancário e fiscal do Paciente já haviam sido 
violados sem autorização judicial, o que foi questionado no Habeas Corpus 
001498083.2019.8.19.0000. Logo, houve a formalização de um pedido de quebra de 
sigilo que já tinha sido afastado, para dar ares de legalidade a uma prova obtida de 
forma ilícita, nos autos do procedimento investigatório criminal n. 2018.00452470.

Pontuam que houve o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Paciente e 
de outras noventa e cinco pessoas, sendo incluídas, a esmo, a mãe, o avô, a esposa e os 
sogros do Paciente, o que demonstraria que a intenção do Ministério Público seria 
atingir o Paciente unicamente em razão de ser filho do Presidente da República.

Dessa forma, requerem o deferimento da medida liminar para suspender os 
efeitos do decisum até que o colegiado analise a higidez da decisão combatida.

No mérito, requerem seja reconhecida a nulidade do ato coator por falta de 
fundamentação, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República, com o 
desentranhamento de eventuais elementos de informação juntados aos autos, caso já 
tenha sido implementada a decisão judicial ora vergastada.

Postulam, ainda, a decretação do sigilo na tramitação do presente writ.

[...]

É o relatório.

 

De início, cumpre consignar que a decisão de suspensão das investigações 
foi revogada em virtude da decisão definitiva proferida pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, em 04/12/2019, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 
1.055.941/SP, com fixação de tese de repercussão geral do Tema Nº 990.A Corte 
Suprema reputou constitucional o compartilhamento de dados entre Receita Federal, 
UIF (antigo COAF) e os órgãos de persecução penal, verbis:

[...]

Por outro lado, foi encerrada no âmbito da Reclamação n. 36.679, de 
Relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, a suspensão do julgamento de 
ambos os Habeas Corpus, verbis:

[...]

Não há, portanto, que se falar em reserva de jurisdição para o 
compartilhamento de dados fiscais e bancários com o Ministério Público, não 
importando esse compartilhamento em quebra de sigilo, mas apenas em sua 
transferência aos órgãos de persecução penal para o exercício de seu múnus público.

Quanto aos Relatórios de Informações Financeiras com dados sobre as 
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movimentações bancárias do Paciente, verificamos:

 

-RIF nº 34670.7.146.4373

 

O Relatório teve origem em comunicação específica encaminhada pelo 
Banco Itaú ao COAF dando conta de que, no período entre agosto de 2017 e janeiro de 
2018, o cliente apresentou movimentação de ‘recursos superiores à sua capacidade 
financeira’, operação classificada como ‘suspeita’.

[...]

 

- RIFn2 38484.7.146.4373

 

Esse relatório também reuniu apenas informações atípicas, consistentes em 
depósitos em espécie de forma fracionada realizados na conta corrente de F N B e o 
pagamento de título bancário de valor milionário, no período entre 09/06/2017 e 
17/07/2017.

[...]

Tais informações não apresentam os vícios apontados pela Impetrante e 
estão de conformidade com o que acabou decidido no Recurso Extraordinário Nº 
1.055.941/SP, com fixação de tese de repercussão geral do Tema Nº 990 em 
04/12/2019.

Com efeito, conforme se observa, não há qualquer in formação que exceda 
os limites impostos pela decisão proferida no mencionado julgamento, ou seja, foram 
compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, há 
indicação de operações suspeitas nos seus limites globais e superiores ao montante tido 
como insuspeito, sendo certificado que as operações resultaram em aporte financeiro na 
conta do Paciente através de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais 
desvios.

Ao contrário do que diz a Impetrante, não houve qualquer devassa 
indiscriminada na conta do ora Paciente, cuja análise se limitou ao período e 2017 e 
2018, quando exercia o mandato de Deputado Estadual; não há a indicação de quem 
seriam os depositantes do referido numerário, nem muito menos, de maneira geral, para 
quem o Paciente teria feito as transferências.

É certo que a Impetrante vem procurando convencer da existência de 
comunicações informais ao COAF através de Representantes do Ministério Público, que 
teriam solicitado, por e-mail, acréscimos aos relatórios, fato que seria realmente grave 
irregularidade, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Mas a alegação não ultrapassa o campo especulativo, provavelmente sob a 
influência de notícias divulgadas na imprensa de que a chamada ‘Operação Lava-Jato’ 
teria buscado dados na Receita Federal, de maneira informal, através de contatos com 
auditores, seja por e-mail seja por sites telefônicos, WhatsApp e Telegram. Atente-se, 
todavia, que as notícias nada têm a ver com o caso em exame e tampouco fazem 
referência a comunicações informais obtida com o COAF.
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Nesse aspecto, as informações do Ministério Público deixaram claro que 
jamais houve qualquer comunicação que excedesse os relatórios mencionados, verbis:

Finalmente, também merece ser veementemente repudiada a 
aleivosia de que o MPRJ teria promovido ‘quebra de sigilo por e-mail’. 
Mais uma vez, faltou à impetrante um mínimo de honestidade intelectual 
ao afirmar que teria havido ‘troca de e-mails entre o órgão acusatório e o 
COAF’ (fl. 27), pois, conforme já esclarecido pelas informações prestadas 
pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos 
Humanos, o e-mail mencionado pela impetrante, no qual foi solicitada a 
ampliação do intercâmbio de informações em relação a F N B e outros 
investigados, jamais foi direcionado ao COAF. Cuida-se, na realidade, de 
mera comunicação interna entre dois órgãos do Ministério Público do 
Rio de Janeiro: a Secretaria do Grupo de Atribuição Originária em 
Matéria Criminal (que conduzia as investigações à época em que o 
paciente era detentor de prerrogativa de foro como Deputado Estadual) e 
a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, órgão responsável pelo 
encaminhamento dos pedidos de intercâmbio ao COAF no Sistema 
Eletrônico de Intercâmbio –SEI

................................................................................................

Portanto, não houve solicitação ao COAF de ampliação do 
RIF por e-mail e muito menos quebra de sigilo bancário, pois todo o 
procedimento de intercâmbio em relação ao paciente seguiu o regulamento 
do Conselho Nacional do Ministério Público e a Portaria nº 10/2017 do 
COAF, tendo a CSI registrado o SEI nº 49744 no Sistema Eletrônico de 
Intercâmbio e documentado nos autos da investigação, cuja resposta foi 
encaminhada através de RIF, conforme cópia acostada às fls. 67 do Anexo 
I.(doc. 000605-n.27/28)

 

Na realidade, os RIFs referentes ao Paciente foram requisitados ao 
COAF da forma usual e corriqueira, em razão de uma informação obtida por outro 
RIF (27.746) relativo a um então assessor legislativo do Paciente (F J C de Q), cujas 
operações financeiras mostravam-se suspeitas; por isso, foi necessária a 
complementação das informações financeiras, abrangendo não só o Paciente 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.

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. E nem é crível que, sem uma comunicação formal, sem indicação de 
autoridade requisitante, iria o COAF se expor a tal irregularidade ou ilegalidade, 
ciente das responsabilidades civis e penais que poderia incidir.

Termina o Ministério Público, informando:

Note-se que pelo teor da própria mensagem é possível 
concluir que o item ‘1’ corresponde a aparente erro de cálculo nos dados 
encaminhados e o item ‘2’ a esclarecimentos sobre a nomenclatura 
utilizada na descrição das transferências bancárias.
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De resto, o próprio COAF deixou claro que não possui 
quaisquer informações complementares à comunicação encaminhada 
pelo Banco Itaú (nem a relação de contas utilizadas e nem a relação dos 
beneficiários dos pagamentos de títulos), o que faz cair por terra a 
alegação de que o Ministério Público houvesse obtido (ou pudesse obter) 
acesso a dados que extrapolassem o conteúdo das comunicações de 
operações atípicas encaminhadas pela instituição financeira.

 

É certo que no Habeas Corpus não é possível um amplo exame da prova, 
devendo o magistrado se limitar àquilo que consta documentalmente, e por isso mera 
informação de uma funcionária do Ministério Público de que o COAF ‘consultará os 
bancos’ só a qualifica como desconhecedora da sistemática de requisição de 
informações através do COAF, porquanto o COAF não consulta bancos, mas 
simplesmente recebe comunicações que se enquadram nas Resoluções do Banco 
Central apontadas como suspeitas.

As informações trazidas pelo Ministério Público salientam que os 
relatórios de inteligência financeira podem ser produzidos pelo COAF para 
comunicação espontânea (RIF de ofício) ou mediante solicitação (RIF de intercâmbio) 
da autoridade policial ou do membro do Ministério Público, sem que tal fato configure 
qualquer irregularidade.

No Seminário Internacional Gestão do Estado e Políticas Públicas: 
Desafios para o Controle da Corrupção, organizado pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, em São Paulo, de 11 a 14 de dezembro de 2018, o Presidente do COAF 
esclareceu o funcionamento do aludido órgão, bem como o aumento no tocante às 
informações recebidas do sistema financeiro, afirmando expressamente que o COAF 
pode ser provocado tanto pelos sistemas financeiros quanto pelas autoridades 
competentes, que podem requerer informações sobre movimentações suspeitas, quando 
já houve a abertura de inquéritos.

O arcabouço legal do órgão é compreendido pela Lei nº 9.613/98e a Lei 
Complementar nº 105/01.

Cabe à instituição receber, armazenar e sistematizar informações, elaborar 
Relatórios de Inteligência Financeira, e contribuir para o combate à lavagem de 
dinheiro através do planejamento estratégico, de ações de inteligência e de gestão de 
dados. Além disso, o COAF detém atribuições de supervisão administrativa de setores 
sensíveis de formulação de políticas para o setor.

A singela consulta ao site do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras permite identificar, com precisão, suas atribuições a âmbito de atuação.

Criado pela Lei nº 9.613/98, o COAF tem como competências:

 

-Receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas; comunicar às autoridades competentes nas situações em 
que detectar suspeita da existência de crimes de lavagem, ocultação de 
bens, direitos e valores, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer 
outro ilícito;

-Coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca 
de informações que viabilizem o combate à ocultação ou dissimulação de 
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bens, direitos e valores.

-Disciplinar e aplicar penas administrativas nos setores 
econômicos para os quais não haja órgão regulador ou fiscalizador 
próprio.

 

O COAF não investiga pessoas comuns ou setores. Não comenta ou 
divulga nenhum caso concreto ou específico. As informações produzidas são 
eminentemente de inteligência, protegidas por sigilo legal e quando contêm indícios de 
eventual atividade ilícita é que são encaminhados às autoridades competentes para a 
adequada investigação.

O Delegado Federal e Doutor em Direito Marcio Adriano Anselmo, em 
artigo na Revista dos Tribunais, abordando a questão do compliance e lavagem de 
dinheiro e o papel dos novos reguladores, expressamente se refere ao COAF, dizendo 
que o compartilhamento de responsabilidade entre Estado e os setores de atividade 
econômica, utilizados para a lavagem de dinheiro constitui importante fator de inibição 
da utilização desses setores para a aludida prática, sobretudo no Sistema Financeiro 
Nacional, que canaliza o fluxo financeiro.

Assim, o COAF possui dois grupos de atribuições. Um em que atua como 
órgão regulador, com atribuições normatizadoras e outro com atividades de inteligência 
financeira, que consiste em receber comunicações suspeitas, filtrá-las e comunicar aos 
órgãos competentes, bem como coordenar e estimular mecanismos de cooperação e 
troca de informações no combate à lavagem de dinheiro.

Por isso, a alegação da Impetrante 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.

Nem sempre a natureza jurídica dos relatórios do COAF é bem entendida 
pelos operadores do Direito.

Recentemente, tivemos um exemplo de tal incerteza, quando um Ministro do 
Tribunal de Contas determinou que se oficiasse ao referido Conselho e ao Ministro da 
Fazenda para que informasse se o COAF estava ‘analisando movimentações financeiras 
do jornalista do site The Intercept Brasil1e a resposta foi bem esclarecedora: ‘O COAF 
não realiza investigações nem mesmo a pedido da Policia Federal ou qualquer outro 
órgão, tampouco analisa financeiramente as contas de pessoas física ou jurídicas’. 
Jamais o COAF poderia vasculhar contas bancárias em busca de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro. Além de ser materialmente impossível, já que o COAF não dispões 
de acesso diretos às contas bancárias, falta-lhe, sobretudo, competência legal para 
tanto. O que existe é eventual intercambio com autoridades competentes.

Prosseguindo no esclarecimento das funções do COAF, a resposta ao 
referido Ministro do Tribunal de Contas acentuou:

 

‘Não compete ao Coaf atender a pedidos de RIF feitos pela Polícia 
Federal. Poderá ocorrer, no entanto, que o Coaf produza um RIF ao obter, 
por comunicação feita pela Polícia Federal, algum elemento de informação 
que se revele, em conjunto com informações já possuídas pelo Coaf, 
significativo para identificação fundados indícios da prática de crime de 
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lavagem de dinheiro ‘ou de qualquer outro ilícito’. Em que pese o jargão, 
se referir a esse modelo como RIF a pedido, não se trata, a rigor, de um 
RIF por encomenda. Segue sendo uma atuação desempenhada ex officio’.

 

Resumidamente, pode-se dizer que o relatório do COAF consiste 
simplesmente:

1º - O relatório do COAF presta-se a servir como notitia 
criminis a legitimar a instauração de procedimento investigatório criminal;

2º - O relatório do COAF é meio de prova, tanto que o STJ 
reconheceu a sua insuficiência para determinar o deferimento de 
providencias cautelares, exigindo a demonstração de inexistência de outros 
meios de prova menos lesivos que a quebra de sigilo bancário. (Natureza 
Jurídica do Relatório de Inteligência Financeira do COAF (Conselho de 
Controle das Atividades Financeiras –Fabio Ramazzini Bechara)

 

Aliás, diga-se de passagem, diversos outros órgãos fazem comunicação ao 
COAF dentro do compartilhamento exigido não só pela legislação nacional, mas por 
diversos dispositivos de direito internacional.

Concluindo, ainda nos reportando a Marcio Adriano Anselmo que 
assegura: [...]

São importantes para o COAF 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 PEP (pessoa politicamente 
exposta) 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.

Esse retrospecto é para mostrar a impossibilidade e se obter relatórios de 
informações financeiras do COAF na forma como indicada na exordial.

Assim sendo, não se vê nenhuma infração à Constituição Federal a 
inclusão de informações do COAF, remetidas espontaneamente pelo órgão ou no 
exercício de compartilhamento àquelas remetidas por autoridade competente, para, em 
seguida, serem complementadas pelo COAF.

O fundamental é que não há que se confundir os relatórios de informação 
financeira expedidos pelo COAF com as operações financeiras que lhes dão substratos, 
estas sim protegidas pelo art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Nos termos da Lei nº 9.613/98 independentemente do sigilo que o COAF 
deve manter sobre os dados e informações que recebe das instituições financeiras cabe 
ao mesmo órgão o cumprimento do art. 15 da referida Lei, verbis: ‘Art. 15. O COAF 
comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, 
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quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de 
sua prática, ou de qualquer outro ilícito’.

Por isso, nas informações prestadas, com precisão, o Ministério Público 
informa não ter havido qualquer violação aos direitos constitucionais do Paciente.

[...]

Aliás, um dos acórdãos trazidos pela própria Impetrante esclarece 
exatamente a distinção existente entre os Relatórios de Inteligência Financeira e o que 
seriam os dados que subsidiaram o mesmo relatório, sendo que, somente para acesso a 
estes últimos é que se exige a autorização judicial. Assegura, ainda, o mencionado 
acórdão que o relatório produzido pelo COAF pode justificar eventual pedido de 
quebra de sigilo bancário e fiscal, o que deixa bastante claro que o mero relatório não 
afeta ou não viola os direitos constitucionais do Paciente (HC 349.945-PE, Relator 
MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ).

Nem se diga que com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no 
Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP, com fixação de tese de repercussão geral do 
Tema nº 990 em 04/12/2019, a interpretação deva ser diferente.

A única ressalva no julgamento indicado foi quanto à forma de 
comunicação entre os órgãos de investigação criminal (Ministério Público e polícia) e 
os órgãos de controle (a Receita e o COAF).

Exige-se uma investigação formal sobre o investigado ou que tenha havido 
um alerta anterior pelo COAF sobre o investigado. No mais, o Supremo Tribunal 
Federal autorizou amplamente o compartilhamento de dados e no procedimento formal 
deve constar quem fez a solicitação e o destinatário.

Ficou esclarecido também que o Ministério Público pode pedir 
informações complementares ao COAF e a unidade, por sua vez, pode repassá-las 
quando já as detiver em seu banco de dados. Os pedidos de informação podem ser 
relativos, inclusive, a terceiros, ligados ao alvo de investigação formal.

Veja-se, destarte, à luz da documentação acostada, seja pelo Ministério 
Público, seja pelas impetrantes, que nenhum vício ou irregularidade podem ser 
encontradas nos RIFs acima referenciados.

No bojo da investigação encontram-se diversas diligências realizadas, 
inclusive RIFs referentes a terceiros vinculados ao Paciente, onde são apresentadas 
também operações suspeitas, diligências junto a cartórios de Registro de Imóveis e 
Departamento de Trânsito para demonstrar possível lavagem de dinheiro –não se 
limitando a investigação, destarte, somente aos RIFs relativos ao Paciente.

No contexto, há por que, data venia, fazer impugnação ao RIF 27.476, que 
não se refere à pessoa do Paciente.

Outrossim, não é verdadeira a afirmação de que houve uma devassa nas 
movimentações financeiras do Paciente por um período de 10 (dez) anos, sendo que 
constam apenas transações pelos seus valores, sem qualquer indicação de contas 
correntes, aplicações financeiras, poupanças ou outros dados tipicamente bancários.

O documento virtual 000605 - n.29 (HC 0014980-83.2019.8.19.0000), 
trata de um pedido de compartilhamento feito diretamente pela via adequada, pelo site 
do COAF, e não se motivou qualquer outro RIF que indicasse movimentações pelo 
período anterior àqueles RIFs já indicados e copiados neste voto.
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Noutro giro, 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.

[...]

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:

 

‘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 DA S, M DE 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 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 
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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 DE M Q, filha do investigado F Q, 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 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 B, 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 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 
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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 formulados pelo 
Ministério Público Às fls. 144/156(...)’ (grifos e negritos no original)

 

Conforme se denota, portanto, o argumento das Impetrantes encontra-se 
superado; a decisão de quebra dos sigilos bancário e 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.

Por derradeiro, porém, não menos importante, cumpre trazer à baila os 
fundamentos do voto do Excelentíssimo Desembargador ANTÔNIO CARLOS 
NASCIMENTO AMADO já externado na sessão do dia 28 de fevereiro último, quando 
iniciado julgamento conjunto de ambos os habeas corpus.

Apesar de denegar a ordem, nos termos dos argumentos trazidos pelos 
Impetrantes, Sua Excelência concedia ordem de ofício para, pautado na premissa de que 
o Paciente ainda não foi ouvido na investigação, anular a decisão de quebra de sigilo até 
que lhe seja oportunizada a oitiva, nos termos da Resolução nº 181/2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público (que dispõe sobre instauração e tramitação do 
procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público).

Decerto não se descura a preocupação externada por Sua Excelência de 
que se deva se conceder ao Paciente a oportunidade explicar suas movimentações 
financeiras e evolução patrimonial. Entretanto, dada a devida vênia, inexiste na 
legislação – seja nos diplomas legais, especialmente o Código de Processo Penal, seja 
na sobredita Resolução nº 181/2017 – previsão que estabeleça a oitiva do investigado 
como condicionante para a continuidade das investigações.

Confira-se o que dispõe o art. 21 da Resolução nº 181/2017, invocado em 
respaldo à tese: ‘Art. 21. No procedimento investigatório criminal serão observados os 
direitos e as garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa 
do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se, no que 
couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. 
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)’.

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 o direito de defesa – diferido para o momento da 
ação penal, conforme sedimentada jurisprudência –mas para prestar contributo à 
investigação. O dispositivo transcrito não tem o alcance interpretativo pretendido, 
aludindo às garantias constitucionais e legais conferidas a pessoas investigadas – e não 
a réus.

Persiste, assim, a inexistência de contraditório no inquérito policial, 
proclamada tanto pelo STJ (‘o atentado ao princípio da plenitude de defesa inexiste na 
fase investigatória, somente dizendo respeito à fase judicial’, RHC 1.223/SP) como pelo 
Egrégio STF (‘a inaplicabilidade da garantia ao contraditório ao procedimento de 
investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela 
jurisprudência dos Tribunais cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla 
defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução em Juízo’ –RE 136239/ SP 
–rel. Ministro CELSO DE MELLO).
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Assim é porque o contraditório e ampla defesa, que figuram entre as 
múltiplas garantias fundamentais merecedoras de solene consagração na Constituição 
Federal, podem sofrer restrições quando se encontra em risco outro princípio 
fundamental: o da efetividade da tutela jurisdicional. Justifica-se a concessão de medida 
liminar inaudita altera pars ainda quando ausente a possibilidade da frustração de sua 
eficácia (como por exemplo, seria inviável a alteração dos dados bancários que se 
pretende acessar), desde que a comunicação prévia possa importar em prejuízo, mesmo 
parcial, para o promovente (em tese, seria possível a ocultação de arquivos e 
equipamentos eletrônicos cuja busca a apreensão viria a ser determinada a partir da 
análise daqueles registros de movimentação bancária).

Exatamente por isso, a lei de regência não afronta a Constituição Federal 
e, atrevo-me a consignar, inexiste necessidade de impor a observância da lei processual 
civil na espécie, porque a utilização da analogia somente é admitida diante da 
necessidade de realização de integração do Direito, na hipótese da uma lacuna na lei, 
inocorrente neste caso.

Portanto, a investigação 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.

Do contrário, estar-se-ia criando um contraditório entre o órgão de 
persecução penal e o investigado, à míngua da intervenção do Estado-Juiz, e 
conferindo tratamento anti-isonômico em relação àqueles investigados em 
procedimentos de mesmo espeque instaurados por outros órgãos legitimados da 
Administração Pública.

Também por essas razões se percebe a impossibilidade de importar 
conceitos do processo civil acerca do contraditório, bem como se exigir, na medida 
processual penal de quebra de sigilo fiscal e bancário, a observância do rito previsto na 
lei processual civil para a ação cautelar de exibição de documentos, posto que se 
distinguem ontologicamente. Ora, o emprego da analogia pressupõe a similitude de 
situações.

Não custa lembrar que a intervenção do Judiciário, no caso de quebra de 
sigilo, não se dá por conta de uma pretensão resistida, mas pela necessidade de respeito 
ao postulado da reserva de Jurisdição, para controle dos órgãos de persecução penal 
quanto à observância de determinadas garantias e direitos fundamentais insculpidos na 
Constituição da República.

De toda sorte, 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).

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 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 
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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:

[...]

Em suma, o que se percebe é que o Parquet, até o momento, vem adotando 
rigorosamente todas as medidas para o cumprimento de seu múnus público e à fiel 
observância das disposições constitucionais e legais – e das resoluções expedidas pelo 
órgão de fiscalização – bem assim o magistrado de piso, ao fundamentadamente decidir 
sobre a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Paciente, necessária para a continuidade 
das investigações.

Diante do exposto, denegam-se as ordens.” (grifei)

 

Pois bem. Passo ao caso concreto.

 

I – Suposta inobservância de formalidade: comunicação por e-mail

 

O recorrente, em resumo, afirma que houve a inobservância da formalidade 
hoje exigida pelo recente julgado do col. Supremo Tribunal Federal (Tema 990), em 
razão de uma suposta troca de e-mails entre o COAF e o d. Ministério Público 
Estadual, em típica fishing expedition, com, inclusive, o que chama de “encomenda de 
informações” (fl. 1289).

Ora, ao contrário do que o recorrente informa, que a investigação tenha 
acontecido em face de pessoa politicamente exposta, com vazamento de seus dados 
fiscais e bancários por cerca de 10 anos, fato é que, conforme consignado nos presentes 
autos, a quebra de sigilo foi autorizada em duas decisões judiciais devidamente 
fundamentadas (no amparo em fortes indícios de materialidade e autoria de crimes; na 
suposta formação de grande associação criminosa, com alto grau de permanência e 
estabilidade na ALERJ; e, como se não bastasse, na imprescindibilidade da medida).

Verbis, trecho da segunda decisão a quo sobre a imprescindibilidade da 
quebra de sigilo: “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 
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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 [...]" (grifei).

No que tange especificamente à suposta ausência de formalidade nas 
comunicações entre o d. Ministério Público e o COAF, o v. acórdão recorrido também foi 
expresso ao confirmar as alegações ministeriais de que a troca de e-mail não 
ultrapassou o próprio âmbito do Ministério Público e de que as comunicações entre 
este e o COAF respeitaram o decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal (Tema 
990).

Embora as ressalvas tecidas pelo d. Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro, de que a hipótese no julgado pelo col. Supremo Tribunal Federal, no RE n. 
1.055.941, não se aplicaria ao compartilhamento de dados que não envolvesse a Receita 
Federal do Brasil (fls. 1759-1772, adiante transcritas), ainda assim, passo a transcrever a 
súmula do citado julgado, apenas para demonstrar que sequer seria o caso de reconhecer 
qualquer nulidade:

 

“O Tribunal, por maioria, aderindo à proposta formulada pelo Ministro 
Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência 
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do 
Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins 
criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser 
resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e 
sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, 
deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, 
certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e 
correção de eventuais desvios.’, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não referendava 
a tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 04.12.2019”.

 

Neste ponto, trago, novamente, os termos do v. acórdão recorrido, na parte 
que interessa:

 

“Nesse aspecto, as informações do Ministério Público deixaram claro que 
jamais houve qualquer comunicação que excedesse os relatórios mencionados, verbis:

Finalmente, também merece ser veementemente repudiada a 
aleivosia de que o MPRJ teria promovido ‘quebra de sigilo por e-mail’. 
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Mais uma vez, faltou à impetrante um mínimo de honestidade intelectual 
ao afirmar que teria havido ‘troca de e-mails entre o órgão acusatório e o 
COAF’ (fl. 27), pois, conforme já esclarecido pelas informações prestadas 
pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos 
Humanos, o e-mail mencionado pela impetrante, no qual foi solicitada a 
ampliação do intercâmbio de informações em relação a F N B e outros 
investigados, jamais foi direcionado ao COAF. Cuida-se, na realidade, de 
mera comunicação interna entre dois órgãos do Ministério Público do 
Rio de Janeiro: a Secretaria do Grupo de Atribuição Originária em 
Matéria Criminal (que conduzia as investigações à época em que o 
paciente era detentor de prerrogativa de foro como Deputado Estadual) e 
a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, órgão responsável pelo 
encaminhamento dos pedidos de intercâmbio ao COAF no Sistema 
Eletrônico de Intercâmbio –SEI

................................................................................................

Portanto, não houve solicitação ao COAF de ampliação do 
RIF por e-mail e muito menos quebra de sigilo bancário, pois todo o 
procedimento de intercâmbio em relação ao paciente seguiu o regulamento 
do Conselho Nacional do Ministério Público e a Portaria nº 10/2017 do 
COAF, tendo a CSI registrado o SEI nº 49744 no Sistema Eletrônico de 
Intercâmbio e documentado nos autos da investigação, cuja resposta foi 
encaminhada através de RIF, conforme cópia acostada às fls. 67 do Anexo 
I.(doc. 000605-n.27/28)

 

Na realidade, os RIFs referentes ao Paciente foram requisitados ao 
COAF da forma usual e corriqueira, em razão de uma informação obtida por outro 
RIF (27.746) relativo a um então assessor legislativo do Paciente (F J C de Q), cujas 
operações financeiras mostravam-se suspeitas; por isso, foi necessária a 
complementação das informações financeiras, abrangendo não só o Paciente 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.

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. E nem é crível que, sem uma comunicação formal, sem indicação de 
autoridade requisitante, iria o COAF se expor a tal irregularidade ou ilegalidade, 
ciente das responsabilidades civis e penais que poderia incidir.

Termina o Ministério Público, informando:

Note-se que pelo teor da própria mensagem é possível 
concluir que o item ‘1’ corresponde a aparente erro de cálculo nos dados 
encaminhados e o item ‘2’ a esclarecimentos sobre a nomenclatura 
utilizada na descrição das transferências bancárias.

De resto, o próprio COAF deixou claro que não possui 
quaisquer informações complementares à comunicação encaminhada 
pelo Banco Itaú (nem a relação de contas utilizadas e nem a relação dos 
beneficiários dos pagamentos de títulos), o que faz cair por terra a 
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alegação de que o Ministério Público houvesse obtido (ou pudesse obter) 
acesso a dados que extrapolassem o conteúdo das comunicações de 
operações atípicas encaminhadas pela instituição financeira.

 

É certo que no Habeas Corpus não é possível um amplo exame da prova, 
devendo o magistrado se limitar àquilo que consta documentalmente, e por isso mera 
informação de uma funcionária do Ministério Público de que o COAF ‘consultará os 
bancos’ só a qualifica como desconhecedora da sistemática de requisição de 
informações através do COAF, porquanto o COAF não consulta bancos, mas 
simplesmente recebe comunicações que se enquadram nas Resoluções do Banco 
Central apontadas como suspeitas. ” (grifei)

 

Em tempo, pois esclarecedoras, as palavras do d. Ministério Público 
Federal, no r. parecer da lavra do Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ, 
Subprocurador-Geral da República, que bem destacou (fls. 1786-1798):

 

“O recurso sequer merece ser conhecido, pois não mais subsiste a 
insurgência do recorrente F N B contra suposta irregularidade dos Relatórios de 
Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF (ora UIF) mediante intercâmbio de informações com o 
Ministério Público do Rio de Janeiro sem prévio controle judicial, pois em 24/04/2019 
fora deferida pelo juízo singular competente da 27ª Vara Criminal da comarca do Rio 
de Janeiro requerimento cautelar formulado pelo Parquet para afastar sigilos bancário 
e fiscal do recorrente e de outras pessoas investigadas (medida cautelar nº 0087086-
40.2019.8.19.0001), descaracterizando seu interesse de agir, além de ser reconhecido 
pela Suprema Corte inexistir óbice a tal compartilhamento de dados (solução do ‘Tema 
990’ supra exposto).

Outrossim, conforme consta da exordial da medida cautelar ajuizada pelo 
Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção - GAECC do Ministério 
Público estadual, a decisão judicial embasara-se também em fundamentos de prova 
obtidos de modo absolutamente independente de Relatórios de Inteligência Financeira 
contestados pela defesa, baseados em indícios de prática de crimes de estelionato e 
lavagem de dinheiro consistentes em transações imobiliárias atípicas descritas em 
informações prestadas pela suposta autoridade coatora.

Evidencia-se portanto perda de objeto deste recurso.

Caso ultrapassada a preliminar, no mérito há de dizer-se, a bem do 
respeito geral devido a princípios, partes, Justiça e à sociedade, que este pleito já fora 
examinado percuciente e iterativamente nestes autos em especial pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO estadual em suas contrarrazões (e-STJ, fls. 1759/1772), a que pede vênia o 
signatário para reportar-se (per relationem), por amor à brevidade e para evitar 
tautologia [...]” (grifei).
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Por sua vez, o d. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nas 
contrarrazões exaradas por meio dos Drs. ANA PAULA RODRIGUES DA ROCHA, 
Procuradora de Justiça Assistente da Assessoria de Recursos Constitucionais; 
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS GABRIEL, Procurador de Justiça Assistente da 
Assessoria de Recursos Constitucionais; MAURICIO CESAR DO COUTO, 
Procurador de Justiça Assistente da Assessoria de Recursos Constitucionais; e 
ORLANDO CARLOS NEVES BELÉM, Procurador de Justiça Assessor Chefe da 
Assessoria de Recursos Constitucionais Criminais (fls. 1759-1772):

 

“Conforme já esclarecido, o objeto de impugnação do presente recurso 
reside nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) tombados sob as numerações 
34.670 e 38.484, documentos de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF mediante intercâmbio de informações com o 
Ministério Público do Rio de Janeiro, e que apontaram operações financeiras suspeitas 
em contas bancárias de titularidade do recorrente F N B e outras pessoas.

[...]

Inicialmente, cumpre consignar que a decisão de suspensão das 
investigações foi revogada em virtude da decisão definitiva proferida pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, em 04/12/2019, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n°1.055.941/SP, com fixação de tese de repercussão geral do Tema Nº 990.

[...]

Contudo, algumas considerações merecem ser destacadas em tal manobra 
da defesa. Nesse sentido, sustentamos que não se mostra possível o alargamento do 
objeto de cognição do incidente de repercussão geral instaurado no âmbito do Recurso 
Extraordinário nº 1.055.941/SP, vez que o Plenário do colendo Supremo Tribunal 
Federal decidiu que o objeto do mencionado incidente se limitaria à controvérsias 
envolvendo o envio de informações pela Receita Federal ao Ministério Público 
decorrentes da sistemática da Lei Complementar n. 105/2001, que não inclui o 
intercâmbio de informações entre o COAF os órgãos de investigação como os diversos 
ramos do Ministério Público, inclusive sob pena de violação da cogente cláusula de 
reserva de plenário.

Tampouco se mostra possível a discussão do caso concreto de F B no 
recurso extraordinário, visto que a controvérsia em tal caso concreto não se centra na 
constitucionalidade do sistema da Lei n.105/2001 de envio de informações pela Receita 
Federal diretamente ao Ministério Público sem autorização judicial precedente.

Com efeito, com tal requerimento divorciado do objeto cognitivo do 
presente feito, a Procuradoria Geral da República, de forma contraditória com o 
restante de sua manifestação contrária ao alargamento da matéria cognitiva do 
incidente de repercussão geral, acaba por solicitar que o Supremo Tribunal Federal 
emita um pronunciamento diferenciado em relação ao compartilhamento de 
informações do COAF com os diversos Ministérios Públicos Estaduais, quando os 
ramos estaduais e federal do Ministério Público possuem as mesmas prerrogativas e 
instrumentos investigatórios, apenas havendo diferenciações quanto às atribuições.

[...]
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Conforme muito bem esclarecido nas informações prestadas pelos órgãos 
ministeriais apontados como autoridade coatoras, não houve qualquer ilegalidade nas 
diligências realizadas, especificamente no que tange à elaboração dos RIFs 34.670 e 
38.484.

As Comunicações de Operações em Espécie e as Comunicações de 
Operações Suspeitas são encaminhadas pelas instituições financeiras ao COAF por 
intermédio de um sistema eletrônico denominado SISCOAF, e passam a integrar o 
repositório de informações do COAF.

[...]

Conforme informações dos autos, especificamente no caso do presente 
habeas corpus, o Procedimento Investigatório Criminal n. 22018.00452470, cujo 
trancamento se pretende, foi instaurado a partir do Relatório de Inteligência Financeira 
n 227.746, no qual foram identificadas operações financeiras suspeitas nas contas 
bancárias de dezenas de parlamentares, servidores e ex-servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), dentre eles o ex-assessor do 
recorrente, F J C de Q. Este primeiro relatório foi encaminhado espontaneamente ao 
Ministério Público do Rio de Janeiro, independentemente de qualquer provocação, 
tratando-se, portanto, de um ‘RIF de ofício’.

[...]

Conforme detalhado nas informações, os e-mails reproduzidos pela defesa 
retratam apenas comunicações internas ao Ministério Público, enquanto as solicitações 
de intercâmbio foram todas realizadas ‘no ambiente do Sistema Eletrônico de 
Intercâmbio - SEI -c’ do COAF, nos termos do art. 8° da Recomendação [...]”. (grifei)

 

 

Diante de tudo, devidamente debatida a matéria a quo, assim como não 
demonstrado pela d. Defesa qualquer prova cabal que, de plano, excluísse o que lá fora 
julgado, tenho que os termos do v. acórdão não merecem qualquer reparo.

 

 

II – Alegação de vazamento de dados à imprensa

 

Aqui, invoca a necessidade de preservação de diversos direitos legais e 
constitucionais. No que tange especificamente ao alegado vazamento de dados à 
imprensa, muito bem delimitado no v. acórdão recorrido que: “a alegação não ultrapassa 
o campo especulativo, provavelmente sob a influência de notícias divulgadas na 
imprensa de que a chamada ‘Operação Lava-Jato’ teria buscado dados na Receita 
Federal, de maneira informal, através de contatos com auditores, seja por e-mail seja 
por sites telefônicos, WhatsApp e Telegram. Atente-se, todavia, que as notícias nada têm 
a ver com o caso em exame e tampouco fazem referência a comunicações informais 
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obtida com o COAF”.

No mais, ausente qualquer outro debate além da afirmação acima, não 
compete a esta eg. Corte Superior adentrar o mérito dos fatos - os quais nem mesmo são 
objeto de efetiva investigação neste processo. Corroborando: “O tema concernente [...] 
não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado 
diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância" (HC 
374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 
17/02/2017).

 

III – Nível de detalhamento dos dados em debate

 

Por derradeiro, também narra que o nível das informações em debate sequer 
seria apropriado, pois contém “dados minuciosos de transações bancárias, financeiras e 
comerciais do Paciente, cujo teor é muitíssimo mais detalhado do que o de qualquer 
extrato bancário. A rigor, são noticiados: (i) saques, (ii) depósitos, identificando 
depositantes e se em espécie, (iii) transferências recebidas e efetuadas e respectivos 
beneficiários, (iv) pagamentos de títulos e respectivos beneficiários, (v) datas, horários - 
com descrição de minutos -, terminais e agências de todas as transações; e (vi) 
quantitativo de transações por período” (fls. 1297-1298).

Novamente, do contrário, o v. acórdão rechaçou a tese defensiva com a 

simples exposição do caso concreto: “Ao contrário do que diz a Impetrante, não houve 

qualquer devassa indiscriminada na conta do ora Paciente, cuja análise se limitou ao 

período e 2017 e 2018, quando exercia o mandato de Deputado Estadual; não há a 

indicação de quem seriam os depositantes do referido numerário, nem muito menos, de 

maneira geral, para quem o Paciente teria feito as transferências” (grifei).

Portanto, diante da exposição fática acima e na ausência de apontamento 

pela d. Defesa de uma prova concreta sequer de que tal afirmação não fosse consistente, 

convém observar que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o 

amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório é incompatível com esta via estreita, 

que nem mesmo admite a dilação probatória.

Isso porque a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), 

não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível 

para eventualmente afastar as conclusões a que chegaram as instâncias inferiores.
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Nesse sentido:

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO 
SENTENCIADO. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ART. 52 
DA LEP. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO 
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SANÇÃO COLETIVA NÃO CARACTERIZADA. PERDA 
DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). 
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. WRIT DO QUAL NÃO SE 
CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. [...]

4. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior 
de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da 
infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por 
insuficiência probatória ou de desclassificá-la, procedimento que 
implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na 
via do habeas corpus. Precedentes. [...]

8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 557.417/SP, 
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/03/2020, grifei)

 
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE 
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DE CONTEÚDO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO 
CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE. VINCULAÇÃO COM 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO 
DESPROVIDO.

1. Inicialmente, com relação às alegações de ausência de 
indícios de autoria, tal análise demanda o exame aprofundado de todo 
conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das 
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência 
de provas suficientes para ensejar uma possível condenação do 
recorrente, bem como a respeito da sua participação na empreitada 
criminosa, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos 
limites do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, que não 
admitem dilação probatória. [...]

Recurso ordinário desprovido." (RHC 90.454/RS, Quinta 
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 24/08/2018, grifei)

 
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. (I) PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. 
SUPERVENIÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. 
PLEITO PREJUDICADO. (II) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO 
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OCORRÊNCIA. [...]
2. À exceção de quando se possam emergir dos atos, de forma 

inequívoca, a atipicidade da conduta, a inocência do acusado ou a extinção 
da punibilidade, esta Corte é firme na compreensão de não ser possível 
conhecer do pleito de trancamento da demanda, em âmbito de habeas 
corpus ou do recurso ordinário respectivo, porquanto ensejaria o reexame 
aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido ao longo da 
marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do 
remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na 
cognição. [...]

4. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada." 
(HC n. 394.537/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 
DJe de 09/06/2017).

 
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS 
OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO 
PROVIDO.

1. Para verificar se os elementos até então obtidos são 
suficientes para demonstrar a autoria delitiva, seria necessária ampla 
dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. [...]

4. Recurso não provido." (RHC 100.760/GO, Sexta Turma, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/08/2018, grifei)
 

 

Desta forma, o v. acórdão combatido está em consonância com a legislação 

de regência e o entendimento desta eg. Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em 

habeas corpus, com fulcro no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ.

P. I. 

Brasília, 16 de abril de 2020.

 

Felix Fischer 
Relator
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