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Agravado: Robson Vasconcelos Barros
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Suscitante: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Suscitado: Juízo Federal da 1a Vara de Teófi lo Otoni - SJ⁄MG

Interes.: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravo regimental em confl ito de competência.  Ação penal. 

Fraude em licitação municipal para  compra de material médico-

hospitalar. Desvio  de verbas do Sistema Único de Saúde – 

SUS.  Interesse da União. Fiscalização pelo Tribunal  de Contas da 

União. Súmula n. 208⁄STJ. Competência federal. Negado provimento.

1. Esta Corte Superior consolidou entendimento de que, por 

estarem  sujeitas à fi scalização dos órgãos de controle interno do 

Poder  Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da 

União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde –  inclusive 

na modalidade de transferência “fundo a fundo” –  ostentam interesse 

da  União em sua aplicação e destinação. Eventual desvio atrai 

a  competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos 

termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

Na mesma linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

ARE n. 1.015.386 AgR, Relator(a): Ministro Ricardo Lewandowski, 

Segunda Turma, julgado em 21⁄9⁄2018,  Processo Eletrônico DJe-
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206 Divulg 27⁄9⁄2018  Public 28⁄9⁄2018; ARE n. 1.136.510 AgR, 

Relator(a): Ministro  Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 

24⁄8⁄2018, Processo Eletrônico DJe-187 Divulg 5⁄9⁄2018 Public 6⁄9⁄2018; 

RE n. 986.386 AgR, Relator(a): Ministro Marco  Aurélio, Primeira 

Turma, julgado em 24⁄10⁄2017, Processo  Eletrônico DJe-018 Divulg 

31⁄1⁄2018 Public 1º⁄2⁄2018.

2. O Plenário do Tribunal de Contas da União, por 

meio da  Decisão-TCU n. 506⁄1997 – Plenário assentou que, no 

âmbito do  SUS, os recursos repassados pela União aos Estados e 

Municípios,  seja por intermédio de convênio, fundo a fundo ou 

por qualquer outro  instrumento legal, constituem verbas federais e, 

portanto, os serviços e ações de saúde decorrentes estão sujeitos à sua 

fi scalização.

3.  In casu, vários dos pagamentos indevidos efetuados pelo 

Município aos réus foram provenientes de transferências do SUS ou 

de convênios vinculados à saúde, o que evidencia o interesse da União 

na  fi scalização da destinação dada aos recursos por ela repassados, 

assim  como a competência fi scalizatória do Tribunal de Contas da 

União, em sede de controle externo.

4. Aplicável, assim, ao caso concreto,  mutatis mutandis, o 

Enunciado  n. 208, da Súmula do STJ que afi rma que “compete à 

Justiça Federal  processar e julgar Prefeito Municipal por desvio de 

verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal”.

5. Reconhecida a competência da Justiça Federal para o 

julgamento da ação penal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas,  acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade,  negar provimento ao agravo regimental, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.  Ministros Ribeiro Dantas, 

Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Laurita  Vaz, 

Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Brasília (DF), 13 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe: 18.5.2020  

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de agravo 

regimental interposto pelo Ministério Público do Estado  de Minas Gerais 

contra decisão monocrática de minha lavra que declarou a competência do Juízo 

Federal da 1ª Vara de Teófi lo Otoni – SJ⁄MG, o Suscitado, para julgar ação 

penal (n.  0001134-31.2019.4.01.3816 – numeração da Justiça Federal; ou 

n. 0006765-02.2018.8.13.0686 – numeração da Justiça Estadual) na qual os réus 

Fernando Antônio Barbosa, servidor público municipal (então Secretário da Saúde 

da Prefeitura  Municipal de Teófi lo Otoni⁄MG), Carlos Henrique de Oliveira, 

vulgo ‘Carlão’,  servidor público municipal, Thiago Mendes Pereira Genelhu 

e Túlio Mendes  Pereira Genelhu, irmãos e sócios-proprietários das empresas 

Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda. e Plena Drogaria, 

Rodrigo Lemos Bethonico, representante comercial, e Robson  Vasconcelos Barros, 

vulgo ‘Jovem Pan’, são acusados dos crimes previstos no art. 299, art. 317, § 1º, 

e art. 333 do CP, art. 90 da Lei n. 8.666⁄1993, art. 2º da Lei n.12.850⁄2013 e art. 

1º, incisos V e VII, da Lei n. 9.613⁄1998.

De acordo com a denúncia (oferecida pelo Ministério Público Estadual), 

os cinco primeiros réus (Fernando, Carlos, Th iago, Túlio e Rodrigo), em data e local 

não especifi cados, entre os anos de 2014 e 2015, dolosamente constituíram 

uma organização criminosa com o objetivo de frustrar o caráter competitivo de 

licitação pública, inserindo ou fazendo inserir declarações falsas em documento 

público (superfaturamento de notas fi scais) com o fi m de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Os réus superfaturaram os valores dos itens constantes nas notas fi scais 

de compras, pois as mercadorias compradas não eram totalmente entregues pelas 

empresas fornecedoras, faltando notas e em quantidade inferior ao devido. Em 

razão disso, os servidores  subordinados eram obrigados a assinar notas fi scais 

sem conferência da mercadoria. O Município de Teófi lo Otoni efetuou compras 

de materiais hospitalares e correlatos, no período, no valor de R$1.544.144,92.
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Além disso, Fernando e Carlos receberam, de acordo com a inicial,  em 

razão de suas funções de funcionários públicos municipais, vantagens indevidas 

(comissão de 15% sobre o valor das compras que o município realizasse com 

as empresas Plena  Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda. e 

Plena  Drogaria) de Th iago, Túlio e Rodrigo. Todos, em concurso de agentes, 

teriam  frustrado o caráter competitivo de licitação pública. Em meados de 

2017, Rodrigo e  Robson, na sede da Prefeitura Municipal de Ladainha⁄MG, 

ofereceram vantagem indevida ao prefeito Walid Nedir Oliveira (10% sobre o 

valor das compras), com o fi m de determinar a omissão de atos de ofício.

Entendi que a competência era federal, após examinar as notas de 

empenho do Município de Teófi lo Otoni acostadas aos autos, que demonstravam 

que várias das  compras de material médico-hospitalar suspeitas foram pagas 

com verbas oriundas de Transferências de Recursos do SUS e que indicavam 

o pagamento de material de consumo médico hospitalar com fonte de recursos 

“Transferências de convênios vinculados à saúde – Cód. Apl. 100.0000 – Geral 

Total”.

Com base na indicação da origem dos recursos em tais notas de 

empenho,  entendi que se evidenciava o interesse da União na fi scalização da 

destinação dada aos  recursos por ela repassados, assim como a competência 

fi scalizatória do Tribunal de Contas da União, em sede de controle externo.  

Inconformado, o Ministério Público estadual defende a inaplicabilidade 

do  disposto no enunciado n. 208 da Súmula do STJ ao caso concreto, ao 

argumento de que o aludido entendimento sumular foi norteado por situações 

fáticas diversas ao casuísmo, pois  envolviam verbas relacionadas a convênios 

celebrados com os Ministérios da Agricultura (CC n. 18.517⁄SP), da Ação Social 

(CC n. 14.061⁄RS), da Cultura (CC n. 15.703⁄RO) e com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE (CC n. 14.358⁄RS e 15.426⁄RS).

Salienta, ainda, que é possível inferir, da leitura do inteiro teor de 

cada um  dos Conflitos de competência que geraram o verbete sumular, 

“o entendimento uníssono no sentido de que o interesse da União, a justifi car o 

reconhecimento da competência da Justiça Federal, é aferido pelas circunstâncias 

do caso concreto que demonstrem, pelo  convênio  fi rmado entre os entes da 

federação, a expressa determinação de prestação de contas perante  o órgão 

federal” (e-STJ fl s. 5.231⁄5.232 – destaques do original).

Insiste, assim, em que “a competência da justiça federal não se afere 

pela natureza da verba repassada, mas sim em razão do órgão perante o qual 
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tal verba será sujeita  a prestação de contas, fi xado legalmente ou por acordo 

entre os entes federativos (convênios ou instrumentos congêneres)” (e-STJ fl s. 

5.238⁄5.239).

Alega que, ao entender pela competência da Justiça Federal, a 

decisão  agravada desconsiderou o verbete sumular n. 150⁄STJ que estabelece: 

“Compete à Justiça  Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifi que a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas 

públicas”. Isto se dá porque o Juízo Federal suscitado  já havia afi rmado não 

existir, no caso concreto, ofensa a interesse da União, não havendo mostras de 

convênio, repasse vinculado, utilização de numerário federal ou verba sujeita 

à  prestação de contas perante o TCU. Assim sendo, deveria prevalecer a 

manifestação do Juízo Federal de primeiro grau, no ponto.

Sustenta que, por se tratarem de valores sujeitos a transferência 

compulsória (§ 3º do art. 77 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 

n. 29⁄2000), independente da vontade do gestor federal, os recursos destinados 

às ações e serviços públicos de saúde repassados pelo Fundo Nacional de Saúde 

(FNS), uma vez incorporados aos Fundos  estaduais e municipais, passam a 

integrar o patrimônio do respectivo ente federativo e são  fi scalizados pelos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde nos termos do art. 77, § 3º, 

do ADCT, e art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.142⁄1990.

Aduz que “importa ressaltar que o Decreto Presidencial n. 1.651⁄1995, 

que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único 

de Saúde, ao  normatizar os repasses relacionados a transferências “fundo a 

fundo”, dispensa a prestação de contas a órgão federal em repasses do Fundo 

Nacional de Saúde para os fundos estaduais e  municipais de saúde, exigindo 

apenas relatório de gestão (art. 6º, I, “b”, e II, Decreto Presidencial n. 1.651⁄1995), 

sendo que a comprovação da aplicação é realizada junto ao Tribunal de Contas 

ao qual estiver vinculado o município” (e-SJ fl . 5.246).

Por conseguinte, no seu entender, incidiria, na hipótese em exame, 

o entendimento exarado na Súmula n. 209 do STJ, que estabelece: “Compete 

à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e 

incorporada ao patrimônio municipal.”

Pondera, também, que, “sob o viés consequencialista, destaca-se o 

impacto  negativo da decisão que obsta a conclusão da persecução penal  in 

iuditio, inoportunamente,  eis que se consubstancia na plena frustração da 
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expectativa punitiva estatal e refl ete no  aumento da força da impunidade” 

(e-STJ fl . 5.248).

Afirma, por fim, que “o presente recurso não se revela em confronto 

com  súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois 

as teses versadas no apelo  raro do Ministério Público estão respaldadas em 

precedentes desse colendo STJ, circunstância  que, por si só, não permite ao 

Relator, monocraticamente, alijar as teses recursais” (e-STJ fl . 5.250).

Pede, assim, o provimento do regimental, para que seja reconhecida 

a competência estadual para o julgamento da ação penal.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Em que pesem 

os bem construídos argumentos postos no agravo regimental,  tenho que 

não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão que reconheceu 

a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal, nos seguintes 

termos:

Conheço do  confl ito,  uma vez que os juízos que suscitam a  incompetência 

estão vinculados a Tribunais diversos, o que atrai a  competência originária do 

Superior Tribunal de Justiça, consoante o disposto no art. 105, inciso I, alínea “d”, 

da Constituição Federal.

Questiona-se, nos autos, se as verbas desviadas pelos réus  (acusados dos 

crimes previstos nos arts. 299, art. 317, § 1º, e art. 333 do CP, art. 90 da Lei 8.666⁄93, 

art. 2º da Lei 12.850⁄13 e art. 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613⁄98, em decorrência de 

fraudes na aquisição de material hospitalar e correlatos pelo Município de Teófi lo 

Otoni⁄MG entre os anos 2014⁄2015) abrangeriam recursos  provenientes do 

Sistema Único de Saúde – SUS e sujeitos a controle pelo Tribunal de Contas da 

União.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A  Justiça 

Federal é competente para o julgamento de crimes relativos  a desvio ou a 

apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência 

privativa da União ou de competência comum da União e do ente benefi ciário, 

ou de verba cuja utilização se submeta à fi scalização por órgão federal” (STF, RE 

696.533  AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em  02⁄09⁄2016, 

DJe 26⁄09⁄2016).
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Seguindo essa linha de orientação, o STJ tem entendido que o julgamento de 

ações penais que versam sobre o desvio e a apropriação de verbas do SUS será 

da competência federal sempre que for possível constatar a sujeição dos recursos 

à prestação de  contas perante órgão federal, incidindo, em tais hipóteses, 

o enunciado n. 208 da Súmula⁄STJ que assim dispõe:

Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito  municipal por 

desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

Isso porque, como se sabe, as verbas do Sistema Único de Saúde –  SUS não 

se constituem exclusivamente de recursos oriundos da União, havendo também 

participação de impostos arrecadados pelos Estados, pelo DF e pelos Municípios, 

conforme preceitua o art. 198, §§ 1º e 2º, da CF:

§ 1º. O sistema único de saúde será fi nanciado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além  de outras fontes. (Parágrafo único 

renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios  aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde  recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais  calculados sobre: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

   I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo  exercício 

fi nanceiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze  por cento); (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

 II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 155 e dos  recursos de que tratam os 

arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e  inciso II, deduzidas as parcelas que 

forem transferidas aos  respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto 

da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000)

Isso não obstante, esta Corte vem entendendo que as verbas  repassadas 

pelo Sistema Único de Saúde a Estados, Municípios e  DF, seja na modalidade 

fundo a fundo ou convênio, sujeitam-se à fi scalização federal, ainda que tenham 

eles autonomia para  gerenciar a verba que lhes é repassada, pois a União tem 

interesse em fi scalizar a correta aplicação de tais recursos.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
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Penal. Agravos regimentais em confl ito de  competência. Ação penal. 

Crime de lavagem  e ocultação de bens e valores. Contrato  firmado 

entre pessoa jurídica e órgão  estadual. Recursos, em parte, 

provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).  Incorporação da verba ao 

patrimônio  estadual. Irrelevância. Repasse sujeito ao  controle interno do 

poder executivo  federal e do Tribunal de Contas da União.  Interesse da 

União. Precedentes da Terceira Seção. Competência da justiça federal.

1. Por estarem sujeitas à fi scalização dos órgãos de controle  interno 

do Poder Executivo federal, bem como do Tribunal de  Contas da 

União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de  Saúde - inclusive na 

modalidade de transferência “fundo a fundo” - ostentam interesse da União 

em sua aplicação e  destinação. Eventual desvio atrai a competência da 

Justiça  Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV,  da 

Constituição Federal.

2. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no CC 129.386⁄RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 

julgado em 11⁄12⁄2013, DJe 19⁄12⁄2013)

Agravo regimental no confl ito de competência. Processo penal. Crimes 

de quadrilha, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva. Desvio de 

verbas provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS. Controle do poder 

executivo federal e do Tribunal de Contas da União. Competência da justiça 

federal. Súmula 208⁄STJ.

1. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e  desta 

Corte de Justiça, compete à Justiça Federal processar e  julgar as 

causas relativas ao desvio de verbas do Sistema  Único de Saúde - SUS, 

independentemente de se tratar de repasse fundo a fundo ou de convênio, 

visto que tais recursos  estão sujeitos à fiscalização federal, atraindo a 

incidência do  disposto no art. 109, IV, da Carta Magna, e na Súmula 208 

do STJ.

2. O fato de os Estados e Municípios terem autonomia para  gerenciar 

a verba fi nanceira destinada ao SUS não elide a necessidade de prestação 

de contas perante o Tribunal de Contas da União, nem exclui o interesse da 

União na regularidade do repasse e da correta aplicação desses recursos.

3. Portanto, a competência da Justiça Federal se mostra  cristalina em 

virtude da existência de bem da União, representada pelas verbas do SUS, 

bem como da sua condição  de entidade fi scalizadora das verbas federais 

repassadas ao Município.

4. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar 

o  posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a  decisão 

agravada na íntegra, por seus próprios fundamentos
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5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC 122.555⁄RJ, Rel. Ministro Og Fernandes,  Terceira Seção, 

julgado em 14⁄08⁄2013, DJe 20⁄08⁄2013)

Processual penal. Recurso ordinário em  habeas corpus. Associação 

criminosa. Crimes  contra verbas do Sistema Único de Saúde -  SUS 

repassadas a municípios. Competência  da justiça federal. Súmula n. 208 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

- A transferência de recursos entre o SUS e os municípios tem disciplina 

própria de Direito Público na Lei n. 8.080⁄90, não caracterizando, portanto, 

contrato mútuo, como pretende o  recorrente, afastando a aplicação do 

art. 587 do Código Civil -  Permanecendo as verbas sob a fi scalização do 

Ministério da  Saúde, art. 33, § 4º, da Lei n. 8.080⁄90, a teor do art. 109 

da Constituição Federal, a competência é da Justiça Federal para processar 

e julgar o crime de associação criminosa para a prática de crimes contra o 

patrimônio público e de licitação.

- O fato de a verba ser administrada por Estado membro ou Município 

não é capaz de retirar da Justiça Federal a competência para o julgamento 

dos crimes praticados em  detrimento de recursos do Sistema Único de 

Saúde. Precedentes.

Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido.

(RHC 56.162⁄RS, Rel. Ministro Ericson Maranho  (Desembargador 

Convocado do TJ⁄SP), Sexta Turma, julgado em 10⁄03⁄2016, DJe 29⁄03⁄2016)

Processual penal. Recurso ordinário em  habeas corpus. Fraude 

à licitação.  Elevação arbitrária de preços para  licitação. Malversação de 

verbas de saúde.  Operação saúde. Incompetência da justiça  federal. 

Inocorrência. Verbas do SUS. Sujeição à fi scalização dos órgãos federais de 

controle. Enunciado n. 208, da súmula do  STJ. Trancamento da ação 

penal. Ausência  de indícios de autoria e de prova da  materialidade do 

fato. Revolvimento de  matéria fático-probatória. Princípio da  consunção. 

Impossibilidade de verifi cação na via eleita. Recurso ordinário desprovido.

I - É de competência da Justiça Federal o processamento de  feito que 

apura eventual irregularidade na versação de verbas repassadas pela União 

a Unidade Federativa, através do SUS. (Precedentes).

II - Incide, em igual sede, para o caso, mutatis mutandis, o Enunciado n. 

208, da Súmula do STJ que afi rma que “compete à Justiça Federal processar 

e julgar Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas 

perante órgão federal”.
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III - A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,  bem como 

desta eg. Corte, há muito já se fi rmaram no sentido de que o trancamento 

da ação penal por meio do habeas  corpus é medida excepcional, que 

somente deve ser adotada  quando houver inequívoca comprovação da 

atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade 

ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do 

delito.

IV - A apreciação da presença de indícios de autoria, bem como de provas 

da materialidade, se não aferíveis de plano,  demandam revolvimento de 

matéria fático-probatória, inviável  na via eleita, devendo os temas serem 

apreciados no curso da instrução e no julgamento da causa.

V - Na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da  consunção 

entre o crime de resistência e o de desobediência,  mormente neste 

momento processual, já que a avaliação da  sua incidência demandaria 

profunda valoração probatória,  devendo ser sopesada por ocasião da 

prolação da sentença.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 59.287⁄RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta  Turma, julgado em 

17⁄11⁄2015, DJe 25⁄11⁄2015)

Processual penal. Recursos provenientes  do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Incorporação da verba ao patrimônio municipal. Irrelevância. Repasse 

sujeito ao  controle interno do poder executivo  federal e do Tribunal 

de Contas da União.  Interesse da União. Precedentes da Terceira  Seção. 

Competência da justiça federal.

1. Esta Corte Superior consolidou entendimento de que, por  estarem 

sujeitas à fi scalização dos órgãos de controle interno  do Poder Executivo 

Federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas 

pelo Sistema Único de Saúde -  inclusive na modalidade de transferência 

“fundo a fundo” -  ostentam interesse da União em sua aplicação e 

destinação.  Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal 

para  conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da  Constituição 

Federal.

2. Ressalte-se que o fato de ter a verba sido incorporada ao Município 

de Londrina⁄PR, em virtude da aprovação da prestação de contas por parte 

da União, relativa a convênio  firmado com o ente municipal (controle 

interno), não retira dos recursos o caráter de originários do erário federal, 

estando  sujeitos, portanto, à fi scalização do Tribunal de Contas da  União, 

em sede de controle externo.

3. Com efeito, mesmo que tenha havido aprovação da  prestação de 

contas em sede de controle interno, permanece a competência fi scalizatória 
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do TCU (controle externo), o que  atrai a competência da Justiça Federal 

para processamento e julgamento do feito. Incidência da Súmula 208⁄STJ.

4. Recurso não provido.

(RHC 57.862⁄PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 25⁄08⁄2015, DJe 01⁄09⁄2015)

Ora, pelo que se vê das notas de empenho do Município de Teófi lo  Otoni 

acostadas aos autos, várias das compras de material médico-hospitalar suspeitas 

foram pagas com verbas oriundas de Transferências de Recursos do SUS. Senão 

vejamos:

Nº da 

nota de empenho
Data Fonte de recursos e-STJ fl .

007714 15⁄9⁄2014

Transferências de recursos do 

SUS para  assistência – aquisição 

de medicamentos  para atender 

ordem judicial

68 e 120

009208 29⁄10⁄2014

Transferência de recursos do SUS 

–  aquisição de material médico-

hospitalar para  atender ordem 

judicial

71 e 99

009210 29⁄10⁄2014
Transferências de recursos do SUS 

para campanha de vacinação.
85 e 125

009220 29⁄10⁄2014

Transferências de recursos do SUS 

–  aquisição de medicamentos 

para atender ordem judicial.

97 e 123

Há também notas de empenho que indicam o pagamento de material  de 

consumo médico hospitalar com fonte de recursos “Transferências de convênios 

vinculados à saúde – Cód. Apl. 100.0000 – Geral Total”:

Nº da 

nota de empenho
Data Fonte de recursos e-STJ fl .

007265 29⁄8⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
65 e 111

003197 14⁄4⁄2014

Programa de saúde e atenção 

a média e alta  complexidade 

– Transferência de 

convênios vinculados à saúde

73 e 115
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003098 14⁄4⁄2014

Programa de saúde e atenção 

a média e alta  complexidade 

– Transferência de 

convênios vinculados à saúde

78

002858 1º⁄4⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
87 e 107

002857 1º⁄4⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
90 e 101

006351 31⁄7⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
93 e 104

003768 6⁄5⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
109

004087 14⁄5⁄2014

Programa de saúde e atenção 

a média e alta  complexidade 

– Transferência de 

convênios vinculados à saúde

118

Patente, assim, que vários dos pagamentos indevidos efetuados pelo Município 

aos réus foram provenientes de transferências do SUS ou de convênios vinculados 

à saúde, o que evidencia o interesse da União na fi scalização da destinação dada 

aos recursos por ela  repassados, assim como a competência fiscalizatória do 

Tribunal de Contas da União, em sede de controle externo.

Ante o exposto e tendo em conta que o entendimento a respeito do  tema 

já é sumulado nesta Corte, com fulcro no art. 955, parágrafo  único, inciso I, do 

novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de  16⁄03⁄2015, em vigor a partir 

de 18⁄03⁄2015), conheço do confl ito  negativo de competência, para declarar a 

competência do Juízo  Federal da 1ª Vara de Teófi lo Otoni – SJ⁄MG, o Suscitado, 

para julgar a ação penal.

Ressalto que não prospera a alegação do Ministério Público estadual de 

que  somente se justifi caria o interesse da União no feito se as verbas por ela 

repassadas o fossem em virtude de convênio, não existindo o mesmo interesse 

no caso de recursos de transferência  compulsória, como é o caso daqueles 

destinados às ações e serviços públicos de saúde repassados pelo Fundo Nacional 

de Saúde (FNS), no sistema “Fundo a Fundo”.

A uma, porque várias das notas de empenho indicadas anteriormente 

neste  voto indicam, como fonte de recursos para o pagamento dos materiais 

hospitalares e  correlatos superfaturados pelo Município, “Transferências 
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de  convênios  vinculados à saúde”,  o que, por si só, já desmonta o argumento 

principal do agravante de que todas as verbas  relacionadas ao caso concreto 

seriam provenientes de repasses “Fundo a Fundo”.

A duas, porque não é verdade que os repasses “Fundo a Fundo”, seja 

dizer,  os repasses do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e 

municipais de saúde, exigiriam apenas, nos termos do art. 6º, I, “b”, e II, Decreto 

Presidencial n. 1.651⁄1995, a  apresentação, pelos Estados e Municípios, de 

relatório de gestão ao Ministério da Saúde.

Para melhor esclarecimento do tema, transcrevo os seguintes trechos 

do bem  escrito, detalhado e preciso artigo elaborado por Fernando Antonio 

Dorna  Magalhães, sob a orientação do Prof. Mamede Said, sobre o tema 

“Federalismo e o  Controle pelo TCU das transferências fundo a fundo: o 

caso do Sistema Único de Saúde”  (disponível no Portal do TCU, endereço 

eletrônico:  https:⁄⁄r.search.yahoo.com⁄_ylt=AwrJ7F.BibReRcgAcgLz6Qt.;_ylu=

X3oDMTBybGY3bmpvBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNl

YwNzcg--⁄RV=2⁄RE=1588918785⁄RO=10⁄RU=https%3a%2f%2fportal.tcu.gov.

br%2fl umis%2fportal%2ffi  le%2ffi  leDownload.jsp%3ffi  leId%3d8A8182A24F0

A728E014F0ACA0CEA3063⁄RK=2⁄RS=VElJM3zQEYpXazwMIH67L0b95

6U-, consulta realizada em 07⁄05⁄2020):

A questão que será tratada neste artigo é: dada a orientação descentralizadora 

estabelecida na Constituição Federal em relação ao pacto federalista e ao modelo 

previsto para o fi nanciamento e  prestação dos serviços de saúde pelo Estado, 

como deve se pautar a atuação do Tribunal de Contas da União - TCU no exercício 

de sua competência constitucional de fi scalização dos recursos federais?

Um primeiro ponto a ser esclarecido é que  não se intenciona aqui  discutir 

se o Tribunal de Contas da União é competente ou não para  a fiscalização dos 

recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, onde a movimentação fi nanceira 

se dá no sentido do fundo  federal para o fundo estadual ou municipal, pois essa 

competência fi scalizatória já está pacifi cada na jurisprudência do TCU, ao entender 

que os valores repassados pela União aos fundos de saúde estaduais e municipais 

são recursos federais.

O ponto da questão é como deve ser exercido o controle externo por parte do 

Tribunal a partir de uma visão federalista orientada  para a descentralização e a 

maior exigência do envolvimento das comunidades e cidadãos na participação e 

fi scalização das políticas públicas.

(...)
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O controle do SUS e o TCU

O controle sobre a aplicação dos recursos e execução dos serviços  do SUS 

também tem caráter descentralizador. A Lei nº 8.080⁄1990 previu, em seu inciso 

XIX do art. 16 e no § 4º do art. 33, a criação de um Sistema Nacional de Auditoria – 

SNA do SUS, efetivada no art. 6º da Lei nº 8.689⁄1993 e regulamentada no Decreto 

nº 1.651⁄1995, com a participação de estados, Distrito Federal e municípios. Assim, 

os recursos fi nanceiros são movimentados sob  fi scalização dos Conselhos de 

Saúde, estando a avaliação técnico-científi ca, contábil, fi nanceira e patrimonial a 

cargo do SNA.

Conforme determina o Decreto nº 1.651⁄1995, em seu art. 2º, o  Sistema 

Nacional de Auditoria exercerá sobre as ações e serviços  do SUS: o controle 

da execução, para verifi car a sua conformidade  com os padrões estabelecidos 

ou detectar situações que exijam  maior aprofundamento; a avaliação da 

estrutura, dos processos  aplicados e dos resultados alcançados, para aferir sua 

adequação aos critérios e parâmetros exigidos de efi ciência, efi cácia e efetividade; 

e a auditoria da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas naturais e 

jurídicas, mediante exame analítico e pericial.

Compreende o SNA os órgãos que forem instituídos em cada nível de governo, 

sob a supervisão da respectiva direção do SUS. No  nível federal o órgão de 

atuação no SNA é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, que 

faz parte da estrutura do Ministério da Saúde. O Sistema prevê que sua estrutura 

e funcionamento no nível federal são indicativos da organização a ser observada por 

estados, Distrito Federal e municípios para a consecução dos mesmos objetivos no 

âmbito de suas respectivas atuações.

Quanto à comprovação da aplicação dos recursos do SUS, o  Decreto nº 

1.651⁄1995 estabelece, em seu art. 6º que:

Art. 6º A comprovação da aplicação de recursos transferidos aos Estados 

e aos Municípios far-se-á:

I - para o Ministério da Saúde, mediante:

a)  prestação de contas e relatório de gestão, se vinculados  a convênio, 

acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, celebrados para a execução 

de programas e projetos específi cos;

b)  relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de  Saúde, 

se repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde  para os fundos 

estaduais e municipais de saúde;

II - para o Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionado o órgão executor, 

no caso da alínea b do inciso anterior, ou se  destinados a pagamento 

contra a apresentação de fatura pela  execução, em unidades próprias ou 

em instituições privadas, de  ações e serviços de saúde remunerados de 
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acordo com os  valores de procedimentos fixados em tabela aprovada 

pela  respectiva direção do SUS, de acordo com as normas  estabelecidas. 

(grifei)

Em relação ao controle externo, a competência para a fiscalização  dos 

recursos federais que compõem o SUS é dada ao TCU pela Constituição (art. 71, 

VI) e ratifi cada pela legislação específi ca dos  SUS, vide o art. 3º do Decreto nº 

1.232⁄1994:

Art. 3º Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde  serão 

movimentados, em cada esfera de governo, sob a fi scalização do respectivo 

Conselho de Saúde, sem prejuízo da fi scalização exercida pelos órgãos do 

sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da 

União.

Além disso, o Decreto nº 1.651⁄1995, que regulamenta o Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS, estabelece:

Art. 1º O Sistema Nacional de Auditoria - SNA, previsto no art.  16, 

inciso XIX da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no art. 6º da Lei 

nº 8.689, de 27 de julho de 1993, é organizado na  forma deste Decreto, 

junto à direção do Sistema Único de  Saúde – SUS, em todos os níveis 

de governo,  sem prejuízo da  fi scalização exercida pelos órgãos de controle 

interno e externo.(grifei)

...

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o  SNA nos 

seus diferentes níveis de competência, procederá:

...

III -  ao encaminhamento de relatórios específi cos aos  órgãos de controle 

interno e externo, em caso de  irregularidade sujeita a sua apreciação, ao 

Ministério Público, se verifi cada a prática de crime, e ao chefe do órgão em 

que tiver ocorrido infração disciplinar, praticada por servidor público, que 

afete as ações e serviços de saúde. (grifei)

Entendimento exarado pelo TCU mediante Decisão-TCU nº 506⁄1997 – Plenário 

fi rma que,  no âmbito do SUS, os recursos  repassados pela União aos estados e 

municípios, seja por  intermédio de convênio, fundo a fundo ou por qualquer 

outro  instrumento legal, constituem verbas federais e, portanto, os  serviços e 

ações de saúde decorrentes estão sujeitos à sua fi scalização. Isso se dá por força de 

exigência orçamentária estabelecida nas Leis nº 4.320⁄1964 e 8.080⁄1990, havendo 

também  a necessidade de se prestar contas ao órgão repassador dos  recursos 

recebidos, no caso, o Ministério da Saúde.
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Ainda, conforme observados os objetivos e compromissos impostos  pela 

legislação vigente, os recursos federais transferidos na  modalidade fundo a fundo, 

mesmo dispensados da celebração de convênio ou instrumento similar, caracterizam 

relação convenial  entre a União e as demais esferas de governo, de acordo com 

a Decisão-TCU nº 449⁄1998 – Plenário.

Vê-se, assim, que existe decisão do Tribunal de Contas da 

União reconhecendo sua competência para fi scalizar os recursos repassados pela 

União aos Estados e Municípios com destino a serviços e ações de saúde, seja 

por intermédio de convênio, seja fundo a fundo.

Ressalto, por fim, que a jurisprudência mais recente do Supremo 

Tribunal  Federal também tem reconhecido a competência da Justiça Federal 

para o julgamento de ações relacionadas a desvio de verbas do Sistema Único de 

Saúde. Confi ram-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário.  Improbidade administrativa. 

Ausência. Foro por  prerrogativa de função. Competência. Justiça  federal. 

Interesse jurídico. União. Competência.  Justiça federal. Ação de improbidade 

administrativa. Hipótese. Desvio de verbas. Sistema Único de Saúde SUS. Agravo a 

que se nega provimento, com aplicação de multa.

I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por 

improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses 

casos o foro por prerrogativa de função.

II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há 

interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF).

III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade 

administrativa que possuam o objetivo de  recompor o patrimônio federal lesado 

mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 

1.021, § 4°, do CPC).

(ARE 1015386 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, 

julgado em 21⁄09⁄2018, Processo Eletrônico DJe-206 Divulg 27-09-2018 Public 28-

09-2018)

Direito penal e processual penal. Agravo interno em  recurso extraordinário 

com agravo. Fraude de serviço. Verbas do Sistema Único de Saúde. Interesse da 

União. Análise da legislação infraconstitucional  e do conjunto fático-probatório 

dos autos. Súmula 279⁄STF. Competência da justiça federal.

1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca  do interesse 

da União, o que atrairia a competência para o âmbito  da Justiça Federal, seria 

necessária a análise da legislação  infraconstitucional pertinente e uma nova 
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apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é 

possível nesta fase processual (Súmula 279⁄STF). Precedente.

2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de  que “a Justiça 

Federal é competente para processar e julgar ações  penais relativas a desvio de 

verbas do Sistema Único de Saúde”  (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse 

sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1136510 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado 

em 24⁄08⁄2018, Processo Eletrônico DJe-187 Divulg 05-09-2018 Public 06-09-2018)

  Competência – Medicamentos – Materiais  hospitalares – Desvio – Fundo 

Nacional de Saúde – Justiça Federal. Compete à Justiça Federal apreciar processo-

crime versando o desvio de recursos oriundos do Sistema  Único de Saúde, 

considerada a atribuição dos órgãos de controle  federais fiscalizarem a 

respectiva aplicação. Precedente: recurso extraordinário nº 196.982⁄PR, relator 

o ministro Néri da Silveira,  acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de 

junho de 1997. Honorários Advocatícios. Descabe a fi xação de honorários recursais, 

previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar 

de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.

(RE 986386 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 

24⁄10⁄2017, Processo Eletrônico DJe-018 Divulg 31-01-2018 Public 01-02-2018).

Aplicável, assim, ao caso concreto, o enunciado n. 208 da Súmula do 

STJ, que justifi ca o julgamento monocrático do feito, nos termos do art. 955, 

parágrafo único, inciso I, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 

16⁄3⁄2015, em vigor a partir de 18⁄3⁄2015).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

 INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA N. 24 - DF 

(2019⁄0280084-4) 

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Suscitante: Procuradoria-Geral da República

Suscitado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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Suscitado: Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: União

Interes.: Estado do Rio de Janeiro

Interes.: M T A B

Advogados: Giane Alvares Ambrósio Alvares  - SP218434

Luciana Cristina Furquim Pivato  - DF059751

Interes.: A A R

Interes.: M da S

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: R L

Advogados: Fernando Wagner Pacheco de Santana  - RJ100699

Bruno Castro da Rocha  - RJ162322

Interes.: D I B

Advogados: Ubiratan Tiburcio Guedes  - RJ023674

Rodrigo Lopes Lourenço  - RJ072586

Interes.: I M F - “Amicus Curiae”

Interes.: C N P D - “Amicus Curiae”

Advogados: Sheila Santana de Carvalho  - SP343588

Maria Clara D’ávila Almeida  - DF054404

Interes.: E V de Q - “Amicus Curiae”

Advogados: Fernando Wagner Pacheco de Santana  - RJ100699

Bruno Castro da Rocha  - RJ162322

EMENTA 

Incidente de descolamento de competência.  Homicídios de 

Marielle Franco e Anderson Gomes.  Tentativa de homicídio de 

Fernanda Gonçalves Chaves. Inquérito policial civil em andamento, 

com supervisão  do GAECO do MPRJ. Pretendido descolamento 

das  investigações dos mandantes para a polícia federal.  Inexistência 

dos pressupostos constitucionais para a  excepcional medida. Pedido 

julgado improcedente.
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1. À mingua de legislação ordinária que disciplinasse a norma do 

§ 5.º do art. 109 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda 

Constitucional n.º 45⁄2004, o Superior Tribunal de Justiça, dando-lhe 

aplicação imediata, tratou de delinear seus contornos.

2. Desde os primeiros julgamentos dos Incidentes 

de Deslocamento de  Competência, ficaram estabelecidas 

as  diretr izes  para o acolhimento do pedido,   quais 

sejam,  excepcionalidade,  necessidade,  imprescindibilidade,  razoabilidade 

e proporcionalidade da medida, observada a exigência de se  reunir os 

seguintes pressupostos para o seu deferimento:  (1)  a existência de 

grave  violação a direitos humanos;  (2)  o risco de responsabilização 

internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas 

assumidas em tratados  internacionais; e  (3)  a incapacidade das 

instâncias e autoridades locais de oferecer respostas efetivas.

3. As circunstâncias que pairam sobre o caso, ainda 

inconcluso,  parecem  apontar para uma execução planejada, com 

indicativos de participação  de organização criminosa, o que, 

evidentemente, configura  gravíssimo atentado  não só aos direitos 

humanos, mas ao próprio Estado Democrático de Direito. Afi nal, estar-se-

ia diante de uma ação delituosa contra parlamentar atuante perpetrada 

por criminosos que, em tese, integrariam grupo armado que exerce um 

poder paralelo ao do Estado constituído.

4. A alegação do MPF de “contaminação” do aparato policial 

do Estado  do Rio de Janeiro pelo crime organizado é feita de 

forma genérica, sem a indicação de nenhum elemento ou indício de prova 

concreta do suposto comprometimento dos investigadores do caso.

5. Quanto aos agentes públicos que supostamente atuaram 

para  atrapalhar as investigações, todos foram afastados e há 

investigações e ações penais em andamento para apuração dos fatos 

e punição de eventuais culpados. Assim, ao contrário do alegado na 

petição inicial do Incidente, para cada suposto desvio de conduta de 

membros da corporação houve uma reação fi rme no sentido  de se 

reestabelecer a ordem.

6. A  opinião  de distinto Desembargador do TJRJ acerca da 

capacidade de a Polícia Civil desvendar os crimes em questão, dada 
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em entrevista a um  jornalista, não se transmuda em fundamento 

apto a justifi car o pedido de intervenção, notadamente em razão das 

aludidas providências legais adotadas, que desdizem a insinuação de 

incapacidade.

7. Convém esclarecer que, até o momento, não se tem notícia 

de  abertura de nenhum procedimento formal perante as Cortes 

Internacionais para  apurar eventual responsabilidade do Brasil 

decorrente de suposto descumprimento  de obrigações jurídicas 

assumidas em tratados internacionais.

8. É certo que o Brasil se comprometeu, ao aderir a 

acordos multilaterais, a garantir proteção a direitos internacionalmente 

consagrados, em  especial, os direitos humanos. Contudo, a 

responsabilização por eventual  descumprimento, necessariamente, 

deve decorrer de inércia, descaso, condescendência, ou seja, de uma inação 

ou de uma ação descompromissada com o bem jurídico tutelado. Hipótese 

inexiste no caso.

9. A condução das investigações pelas autoridades locais, até 

o  momento, repele a alegação de inércia, ressaltando que já foram 

ouvidas mais de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e 

indiciados, e realizadas diversas medidas cautelares, como interceptação 

telefônica, quebra de sigilo de  dados telemáticos, interceptação 

ambiental, buscas e apreensões no curso da investigação.

10. No transcorrer das investigações realizadas pela Polícia Civil 

do Estado em conjunto com o Ministério Público, houve encontro 

fortuito de crimes  graves, envolvendo grupos armados e perigosos, 

justamente aqueles que são  apontados como resistentes ao bom 

andamento do trabalho investigatório, o que denota efetiva reação do 

Estado contra o crime organizado.

11. Pelo que se pode inferir dos autos, não há sombra de 

descaso, desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais 

das instituições  estaduais encarregadas por investigar, processar e 

punir os eventuais responsáveis pela grave violação a direitos humanos 

decorrente dos homicídios da vereadora Marielle Francisco da Silva 

e seu motorista, Anderson Pedro Matias Gomes. Ao revés, constata-

se notório empenho da equipe de policiais civis da  Delegacia de 
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Homicídios e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado do Estado 

do Rio  De Janeiro, o que desautoriza o atendimento ao pedido de 

deslocamento do caso para a esfera federal.

12. Ademais, considerando o  vasto acervo já formado, com 

centenas de diligências cumpridas e outras tantas em andamento, o 

pretendido  deslocamento das investigações para a Polícia Federal, 

ao que tudo indica,  acarretaria  efeito contrário  ao que se defende 

no incidente suscitado, isto é,  traria mais atraso às investigações, 

militando em desfavor do objetivo perquirido.

13. O auxílio que outras instituições federais ou, quiçá, de outros 

Estados podem dar à persecução penal, com expressa autorização legal 

(art. 3.º, inciso VIII, da Lei n.º 12.850⁄2013), não deve ser desprezado, 

mormente em razão da complexidade da investigação em tela. Revela-

se, pois, bem-vindo o registro lançado pelo Parquet Estadual de que, 

“nesta parte da investigação, o Ministério da Justiça atua diretamente e 

prestando apoio ao Ministério Público do Rio do Janeiro, onde diversos atos 

de investigação vêm sendo praticados em conjunto com o GAECO MPRJ”.

14. Pedido de deslocamento de competência julgado 

improcedente. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas,  acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade,  julgar improcedente o pedido de deslocamento 

de competência, nos termos do voto da Sra.  Ministra Relatora. Os Srs. 

Ministros Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo 

Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Joel Ilan 

Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

O Dr. Humberto Jacques de Medeiros sustentou oralmente pela parte 

suscitante: Procuradoria-Geral da República.
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A Dra. Simone Sibilio do Nascimento e o Dr. Orlando Carlos Neves 

Belém  sustentaram oralmente pela parte interessada: Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro.

A Dra. Luciana Cristina Furquim Pivato sustentou oralmente pela 

parte interessada: M T A B.

O Dr. Pedro Paulo Lourival Carriello sustentou oralmente pelas 

partes interessadas: A A R e M da S.

O Dr. Bruno Castro da Rocha sustentou oralmente pela parte interessada: 

R L.

O Dr. João Henrique Santana Telles sustentou oralmente pela parte 

interessada: E V de Q.

O Dr. Rodrigo Lopes Lourenço acompanhou a sessão para 

eventualmente apresentar questão de fato pela parte interessada: D I B.

Brasília (DF), 27 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe: 1º.7.2020  

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Senhor Presidente, tendo em conta que as 

sessões por videoconferência estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal do STJ 

no Youtube, proponho a suspensão do segredo de justiça apenas para este ato, para 

permitir a ampla publicidade deste julgamento, que tem atraído o interesse de 

instituições e pessoas de dentro e fora do país, consignando que não pretendo 

entrar em  pormenores  sobre as ações investigatórias informadas nestes autos 

que  ainda estão em curso – porquanto prescindíveis para o debate e solução 

da questão em foco –,  de modo que a transmissão deste julgamento não me 

parece comprometer a efetividade das diligências inconclusas no inquérito em 

andamento.

Passo ao relatório.

Em  14⁄03⁄2018, a vereadora do Município do Rio de Janeiro⁄RJ 

Marielle Francisco da Silva e seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, 

foram vítimas de um  atentado a tiros, que os matou. A assessora parlamentar 
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da vereadora, Fernanda Gonçalves  Chaves, que também estava no veículo 

no momento dos disparos, sobreviveu sem ferimentos. O  fato foi e tem 

sido amplamente noticiado pela mídia, com notória repercussão nacional 

e internacional.

Ato contínuo, para investigar os crimes, a Polícia Civil do Estado do 

Rio de  Janeiro instaurou o  Inquérito Policial n.º 901-00385⁄2018, em trâmite 

na Delegacia de  Homicídios da Capital⁄Barra da Tijuca⁄RJ. Ao final das 

investigações, foram indiciados como executores diretos do crime Ronnie Lessa e Élcio 

Vieira de Queiroz, os quais foram presos preventivamente em 12⁄03⁄2019, com a 

defl agração da apelidada  “Operação Lume”, ocasião em que foram realizadas 

dezenas de buscas e apreensões em endereços ligados aos apontados executores 

dos crimes.

Após, foi instaurado o  Inquérito Policial n.º 901-00266⁄2019, uma 

segunda investigação, para apurar eventuais outros participantes ou mandantes.

Também foi instaurado o  Inquérito Policial n.º 901-01246⁄2019, para, 

segundo  informações da autoridade policial civil, manejar as representações 

cautelares sigilosas.

Em  17⁄09⁄2019, a então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel 

Elias Ferreira Dodge, ajuizou neste Superior Tribunal de Justiça o Incidente de 

Deslocamento de Competência em epígrafe.

Ressaltou a então Chefe do Ministério Público Federal que:

“O assassinato de Marielle Franco consistiu em feminicídio de  importante 

defensora de direitos humanos, ademais, eleita vereadora (quinta  maior 

votação) na cidade do Rio de Janeiro, por partido de oposição  (Partido 

Socialismo e Liberdade – PSOL), adotando pautas de promoção de  direitos de 

afrodescendentes, em prol das mulheres e no combate à violência  policial e 

aos grupos paramilitares de atuação notória no Rio de Janeiro,  denominados 

‘milicianos’, que são compostos por policiais ou ex-policiais,  contando, para seu 

agir desenvolto, com laços com o aparato ofi cial.

Essas características das vítimas geram importante  efeito inibidor  para o 

exercício dos direitos humanos na sociedade, pois os assassinos demonstram sua 

força e certeza de impunidade ao atingir um defensor ou defensora de direitos 

humanos, intimidando ou deixando inseguros os  demais membros do grupo 

vulnerável envolvido.

Para acompanhar o desenrolar e a regularidade das investigações do homicídio 

da vereadora Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes, a  Procuradoria-

Geral da República, por meio de sua  Secretaria de Direitos  Humanos e Defesa 
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Coletiva, instaurou o Procedimento Preparatório de  Incidente de Deslocamento 

de Competência – PPIDC – PGR n. 1.00.000.00504⁄2018-37, em 28 de fevereiro de 

2018 [sic].

Foi criado, ainda, em 15 de março de 2018, para acompanhamento dos atos 

referentes às investigações e instrução do procedimento, Grupo de Trabalho (GT) 

composto pelos Procuradores da República Marcelo de Figueiredo Freire, Orlando 

Monteiro Espíndola da Cunha, Paulo Henrique Ferreira Brito, José Maria de Castro 

Panoeiro e Eduardo Santos de Oliveira Benones.

O MPRJ deu causa à instauração de procedimento no âmbito do  Conselho 

Nacional do Ministério Público, questionando a atuação do  Ministério Público 

Federal (PGR e Procuradores da República no Rio de Janeiro), obtendo provimento 

administrativo liminar com a determinação de  que o MPF se abstivesse de 

exercer atividades de investigação referentes  aos assassinatos. Com a decisão, 

de 3 de abril de 2018, a Procuradoria-Geral da República revogou a Portaria de 

criação do GT, o  que acarretou o arquivamento do procedimento no âmbito 

do CNMP, porém  continuou a acompanhar as investigações por intermédio de 

pedidos de  informações às autoridades estaduais para, eventualmente, ajuizar 

incidente de deslocamento de competência, que ora se realiza.

Além disso, a Procuradoria-Geral da República  requisitou, em  31.10.2018  ao 

Exmo. Ministro da Justiça a instauração de inquérito policial  federal para apurar 

a possível prática de organização criminosa (Lei n.º 12.850⁄2013), coação no curso 

do processo (art. 344), fraude processual  (art. 347), favorecimento pessoal (art. 

348), patrocínio infi el (art. 355),  exploração de prestígio (art. 357 e parágrafo 

único), falsidade ideológica  (art. 299), outras falsidades e fraudes e eventual 

crime de corrupção, dentre  outros fatos ilícitos narrados pelos depoentes e 

relacionados aos homicídios  de Marielle Franco e Anderson Gomes, em todas 

suas circunstâncias. [...]” (fl . 04)

Narra a Dra. Raquel Dodge, ainda, que, em maio de 2018, a Polícia Civil 

tomou o  depoimento do policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, que afi rmou 

ter ouvido  Orlando de Oliveira Araújo (miliciano conhecido como Orlando 

Curicica) e  Marcelo Moraes Siciliano (vereador da cidade do Rio de Janeiro) 

tramarem o assassinato de Marielle em uma conversa de bar na Zona Oeste do 

Rio de Janeiro em 2017.

Aponta, a propósito, falha na condução do inquérito da Polícia Civil, pois 

não teria sido observado o sigilo das investigações, evidenciada por publicações 

da imprensa sobre o que estava em apuração.

Afi rma que, nos autos do referido inquérito da Polícia Federal (instaurado 

para  “investigar a investigação”), em depoimento prestado a Procuradores da 

República em 22⁄08 e  15⁄09⁄2018, respectivamente, Orlando de Oliveira Araújo 
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– preso na Penitenciária  Federal de Mossoró⁄RN – e sua companheira, Th ais 

Ferreira Bahiense Rodrigues,  teriam sido “pressionados” pela autoridade policial 

civil carioca, responsável pela investigação,  para confessar os homicídios de 

Marielle e Anderson e apontar o vereador Marcelo  Moraes Siciliano como 

mandante, o que fora negado veementemente por eles. Diante da  recusa do 

depoente, ainda teria sido sugerido que, pelo menos, ele admitisse ter sido 

procurado pelo referido vereador para executar o crime. Informa que também 

recusou tal proposta.

Assevera a Procuradora-Geral da República, em suas razões, que o 

inquérito da Polícia Federal aponta falhas da investigação da Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, “enfatizando a equivocada postura do policial MARCO 

ANTONIO DE BARROS PINTO,  chefe da equipe de investigação  encarregada 

de apurar as mortes de Marielle e Anderson, que teria, inclusive, orientado Rodrigo 

Ferreira, que nitidamente mentiu e atrasou a apuração dos citados homicídios” (fl . 09).

Afi rma que essa “inefi ciência do aparato estadual” perdura até hoje, pois 

ainda não foi identifi cado o mandante do crime em tela.

Sustenta o pedido de deslocamento de competência na necessidade de 

se  identifi car o mandante ou os mandantes do homicídio, ressaltando que há 

vários relatos de contaminação do aparato policial do Estado do Rio de Janeiro 

pelo crime organizado, criando o fenômeno de grupos paramilitares conhecidos 

como “milícias”.

Alude a declarações prestadas por desembargador do Tribunal de Justiça 

do  Estado do Rio de Janeiro a jornalista, dando conta de que não haveria 

como o aparato policial ser descontaminado da presença de criminosos em seu 

âmago, para que se fi zesse a investigação independente sobre crimes atribuídos 

a milicianos.

No mais, aponta a existência de grave violação aos direitos humanos; 

risco de  responsabilização internacional do Brasil, por descumprimento de 

nossas obrigações internacionais assumidas em tratados; e falha⁄inefi ciência das 

autoridades locais em apurar o  suposto ou supostos mandantes do crime em 

tela.

Requer, ao final, a transferência de “tudo o que consta da investigação 

do mandante dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes da esfera estadual 

para a esfera federal, mantendo-se na esfera estadual o processamento dos executores 

já identifi cados” (fl . 22).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

558

Ato contínuo, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro, pelo seu 

Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, 

Dr. Ricardo Ribeiro Martins, peticionou às fl s. 32-34, solicitando “o pleno acesso 

aos autos e, portanto, a Intimação de todos os atos e movimentações processuais, com 

a consequente participação e abertura de vista para que se manifeste sempre que 

achar necessário, portanto, integrando a lide em apreço” (fl . 34).

Proferi o despacho de fl . 36, deferindo o pedido de ingresso no feito 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como parte interessada.

A fi m de instruir o processo em epígrafe, proferi o despacho de fl . 55:

“ ( 1 )  à   S e c r e t a r i a  d e  S e g u ra n ça  Pú b l i ca  d o  E s t a d o  d o  R i o 

de Janeiro solicitando informações pormenorizadas, a serem prestadas no prazo de 

10 (dez) dias, acerca da investigação em andamento que visa apurar os mandantes 

dos assassinatos em questão, esclarecendo, outrossim, as diligências realizadas, as 

que ainda estão pendentes, os obstáculos eventualmente encontrados, bem com 

a perspectiva de encerramento do inquérito.

(2) à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro solicitando informações 

pormenorizadas, a serem prestadas no prazo de 10  (dez) dias, acerca da 

investigação instaurada a partir da requisição da Procuradoria-Geral da República 

(autos n.º 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ), ‘para apurar possíveis ilícitos penais que estariam 

sendo praticados por agentes  relacionados a organização criminosa com o 

objetivo de obstaculizar as investigações dos homicídios de Marielle Franco e de 

Anderson Gomes.’”

  Por meio da petição de fl . 39, Monica Tereza Azeredo Benicio, viúva  de 

Marielle Franco, pediu “acesso imediato ao conteúdo dos autos do IDC, a f im 

de  assegurar seu direito de manifestação a respeito do pedido formulado 

pela Procuradoria-Geral da República”.

Também houve pedido de “habilitação nos presentes autos” formulado 

por Agatha Arnaus Reis, viúva de Anderson Gomes, e Marinete da Silva, mãe 

de Marielle Franco. Afi rmaram que “o presente requerimento funda-se no disposto 

no art. 268 do Código de Processo Penal, interpretado à luz das normas internacionais 

de Direitos Humanos, que asseguram [...] o direito à participação das vítimas ou de 

seus familiares em  todas as etapas da investigação e do processo (artigos 8 e 25 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, conjulgados com o artigo 1.1 do mesmo 

Diploma)” (fl . 68).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, pelo seu 

atual  Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Arras, opinou “pelo 
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indeferimento dos pedidos, sem prejuízo de novo requerimento, devidamente instruído, 

após a eventual defl agração de ação penal” (fl . 84).

Proferi os despachos, respectivamente, de fls. 87-88 e fls. 89-

90, indeferindo os pedidos.

Agatha Arnaus Reis e Marinete da Silva interpuseram agravo regimental à 

fl s. 134-141.

Outrossim, Ronnie Lessa – um dos acusados dos homicídios sob 

investigação  – pediu acesso aos autos em epígrafe, porque “a Defesa tem 

total interesse em ter visa dos autos, visto que a descoberta do mandante do assassinato 

pode também revelar o(s) real(ais) executor(es) do crime” (fl . 94).

Proferi o despacho de fl s. 150-151, também indeferindo esse pedido.

A Polícia Federal encaminhou resposta à fl . 119, acompanhada da mídia 

juntada à  fl. 131, com informações acerca das diligências investigatórias 

realizadas, apresentando a seguinte conclusão:

“Conforme abordado no relatório do IPL nº 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ,  as 

investigações iniciadas com base em relato do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, 

vulgo “Orlando Curicica”, prestado ao  MPF⁄RN, e posteriormente confi rmados a 

nossa equipe, comprovaram, em  parte, sua narrativa de que estaria sendo alvo 

de direcionamento investigativo com o intuito de envolvê-lo nos homicídios de 

Marielle Franco e Anderson Gomes.

O trabalho desenvolvido apontou que o envolvimento de Orlando  Oliveira 

De Araújo, assim como o do vereador Marcelo Moraes Siciliano em tais crimes se 

deu por foça de um testemunho inverídico de Rodrigo Jorge Ferreira, ex-miliciano 

integrante da ORCRIM, cuja motivação seria viabilizar a transferência de Orlando 

para uma unidade  prisional federal e, com isso, evitar sua morte iminente, já 

decidida pelo líder da milícia em razão de tê-lo identifi cado como um traidor.

Algumas teorias de suposto envolvimento de terceiros como responsáveis por 

“plantar” a testemunha, surgidas no início daquelas  investigações e trazidas por 

suspeitas dos próprios atingidos pelas acusações, Orlando e Siciliano, não foram 

confi rmadas durante os  trabalhos, seja por ausência de provas neste sentido, 

bem como por ter restado evidenciado na investigação sobre os alvos principais 

e protagonistas da trama, Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira Lima Nogueira, 

que teriam agido por iniciativa própria.

No entanto, conforme se observa naquela investigação, restou uma  clara 

suspeita sobre a escalada investigativa que se operou sobre  Orlando e 

Siciliano com base no temerário depoimento de Rodrigo,  que não mereceu 

as verifi cações devidas, ao contrário, foi admitido de  imediato pela equipe de 

investigação, que passou a buscar e obter outros  testemunhos suspeitos que 
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corroborassem encontros entre o miliciano e vereador, bem como os associassem 

a outro homicídio, tomado como uma suposta “queima de arquivo”, o que não se 

confi rmou.

Importante observar que a citada escalada somente foi contida pela  ação 

investigativa desenvolvida pela Polícia Federal nos autos do IPL nº  477⁄2018-15 

SR⁄PF⁄RJ e com o ingresso e acompanhamento a par e passo  do GAECO⁄MP em 

ambas investigações.

Esta suspeita escalada investigativa pode ter ocorrido, como já  visto no IPL 

nº 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ, em razão de Rodrigo Ferreira  ter, com outra mentira, 

manipulado a equipe de investigação ao citar em sua oitiva inexistentes planos 

de Orlando Oliveira de Araújo para ceifar  a vida do delgado Daniel Rosa, amigo 

pessoal de Giniton Lages, então coordenador da investigação.

No entanto, à luz das informações, ou informes, trazidos por  Jorge Alberto 

Moreth, vulgo “Beto Bomba” e por Orlando  Oliveira de Araújo, abordadas em 

apertada síntese nesta Informação  Policial, não se pode descartar outros 

interesses como motivadores desta conduta.

O RAMA nº 06⁄2019-GT⁄DF traz dados originados de qualifi cado integrante do 

submundo das milícias cariocas e indícios importantes de  quem teriam sido os 

agentes envolvidos direta e indiretamente na morte de Marielle Franco e Anderson 

Gomes, crimes que ainda estão sob  investigação da polícia judiciária estadual e 

não foram objeto da requisição dirigida à Polícia Federal.

Da mesma forma, foram trazidas suspeitas de suposta corrupção envolvendo 

servidores da delegacia de homicídios, especifi camente sobre o então Chefe da 

Polícia Civil, Rivaldo Barbosa e servidores a ele relacionados, notadamente chefes 

de equipe de investigação da delegacia  de homicídios, fatos merecedores de 

escorreita investigação, especialmente  por meio de investigação de natureza 

patrimonial, que confi rme ou afaste a hipótese de terem se utilizado dos cargos e 

da lotação para ganhos ilícitos, haja vista as reiteradas acusações e indícios.

Isto posto, entendendo como de potencial relevância os dados  constantes 

neste relatório, porém que necessitam de acurada investigação, encaminho para 

a devida análise e adoção das medidas que julgar cabíveis, de forma apartada e 

reservada, fora dos autos do IPL nº 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ, a fi m de preservar o sigilo 

durante esses trabalhos.” 

Domingos Inácio Brazão – denunciado nos autos da APn 936⁄DF perante 

este Superior Tribunal de Justiça – também pediu acesso aos autos para dele 

extrair cópia. Sustenta que, “com o fi m de permitir ao Requerente o pleno exercício 

de seu Direito de Defesa na APn nº 936, faz-se necessário o amplo conhecimento dos 

argumentos utilizados pelo Parquet Federal neste IDC n.º 24” (fl . 94).
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O Delegado de Polícia Civil da Divisão de Homicídios da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Freitas da Rosa, encaminhou o ofício de fl . 

174, acompanhado de documentos juntados às fl s. 175-457 – vol. 2.

Esclarece a autoridade policial civil carioca que, “[a]tualmente, somando 

ambos  os inquéritos, já são 6.127 (seis mil cento e vinte e sete) páginas de 

investigação, distribuídas em 34 (trinta e quatro) volumes de documentos, diligências, 

depoimentos,  representações, relatórios, laudos periciais, acareações, reproduções 

simuladas e outros  diligências materializadas” (fl. 176 – vol. 2). Outrossim, 

descreve e enumera diligências  concluídas e em andamento nos dois citados 

inquéritos, dentre elas, a oitiva de várias pessoas, a análise de dados telemáticos 

de investigados, a análise de enorme quantidade de aparelhos  eletrônicos 

apreendidos, a confecção de dezenas de laudos periciais, a produção de 

inúmeros documentos, a representação de medidas cautelares etc.

Ao longo das investigações sobre a morte de Marielle e Anderson, 

informou a autoridade policial civil que vários outros inquéritos foram abertos, a 

partir da constatação da existência de outros crimes paralelos, quais sejam:

“- Inquérito Policial 901-001067⁄2019. Esta investigação é desmembramento do 

inquérito citado acima, 901-00334⁄2019, que visa apurar os demais participantes 

no crime. Encontra-se em andamento;

- Inquérito Policial 901-01267⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

agiotagem. Os indícios foram obtidos ao longo da investigação do  caso 

principal que apura as mortes de Marielle e Anderson (IP  901-00385⁄2019). O 

compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01064⁄2019. Esta investigação apura os  crimes de 

Tráfi co de Drogas e Comercialização de Arma de Fogo. Os indícios foram obtidos 

ao longo da investigação do caso principal que  apura as mortes de Marielle e 

Anderson (IP 901-00385⁄2019). O compartilhamento de provas foi autorizado pela 

juízo natural da 4° Vara Criminal da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01173⁄2019. Esta investigação apura os  crimes de 

Comércio Ilegal de Arma de Fogo, Lavagem de Dinheiro, Furto de Sinal de TV e 

Lavagem de Dinheiro. Os indícios foram obtidos ao longo da  investigação do 

caso principal que apura as mortes de Marielle e Anderson (IP 901-00385⁄2019). O 

compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01265⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

Tráfi co de Drogas. Os indícios foram obtidos ao longo da  investigação do caso 

principal que apura as mortes de Marielle e Anderson  (IP 901-00385⁄2019). O 
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compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-00339⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

Comercialização e Porte de Arma de Fogo. Os indícios foram  obtidos ao longo 

da investigação do caso principal que apura as mortes de Marielle e Anderson (IP 

901-00385⁄2019). O compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural 

da 4° Vara Criminal da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01269⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

Tráfi co de Drogas. Os indícios foram obtidos ao longo da  investigação do caso 

principal que apura as mortes de Marielle e Anderson  (IP 901-00385⁄2019). O 

compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-00315⁄2019. Nesta investigação, foram  presos em 

fl agrante, pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo,  Alexandre Motta de 

Souza e Ronnie Lessa, por guardarem centenas de componentes de arma de fogo 

na residência de Alexandre. A investigação foi concluída.” (fl s. 189-191 – vol. 2). 

Por meio da petição de fl s. 474-480, Monica Tereza Azeredo Benicio reiterou 

seu pedido de “habilitação da Requerente como assistente de acusação nos autos 

do IDC n.º 24.”

Agatha Arnaus Reis e Marinete da Silva, patrocinadas pela  Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, voltaram a peticionar às fl s. 592-602 

(novo agravo regimental), pleiteando que sejam “admitidas formalmente aos autos 

do IDC n.º 24, com pleno acesso a todos os atos documentados do incidente.”

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também juntou 

parecer jurídico privado (fl s. 623-627) a fi m de subsidiar sua manifestação pela 

manutenção das investigações com a polícia civil carioca.

Diante do interesse tanto dos familiares das vítimas quanto dos acusados 

de serem os executores dos crimes de se manifestarem, proferi a decisão de fl s. 

655-658, reconsiderando, em parte, as decisões anteriores, para determinar fossem 

os Requerentes intimados para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre 

o incidente de deslocamento de competência em epígrafe, encaminhando-se-

lhes cópia dos autos em mídia digital, excluídas as fl s. 172-457 – vol. 2 (que contêm 

informações pormenorizadas oriundas da  autoridade policial civil do Estado 

do Rio de Janeiro,  incluindo diligências em andamento), fi cando prejudicados os 

agravos regimentais.

O Ministério Público Federal, por meio de petição subscrita 

pela  Subprocuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araujo, 
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ofereceu  alegações f inais  (fls.  491-506). Destacou que o quadro de elevada 

violência urbana no Estado do Rio de Janeiro, que envolve autoridades policiais, 

tem repercussão interestadual e internacional, e estão entre os fatos  que 

motivaram a intervenção federal na segurança pública.

Em alusão ao Inquérito da Polícia Federal que investigou a atuação da 

Polícia Civil no caso Marielle, afi rmou o Parquet Federal que:

“No curso desse inquérito, cujo relatório da autoridade policial  consta em 

mídia nestes autos, a partir de depoimentos, buscas e apreensões  apuraram-

se indícios dos seguintes contextos:

1) Orlando e o vereador Marcelo Siciliano, também  ligado a milícias, 

foram falsamente incriminados no duplo homicídio  pelo histórico de 

inimizade e disputa de poder em milícias que  Orlando mantinha com o 

policial militar Rodrigo Jorge  Ferreira, pessoa ligada a políticos rivais de 

Marcelo  Siciliano. Um desses políticos é Domingos Brazão,  ex-deputado 

estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do  Estado do Rio 

de Janeiro, ora judicialmente afastado por  corrupção. Siciliano vinha 

expandindo sua infl uência político em territórios de Brazão;

2) Marielle e Anderson Gomes devem ter sido executados  por um 

grupo de extermínio conhecido como “Escritório do Crime”,  formado por 

policiais e ex-policiais, e que pagaria sistematicamente  propina para que 

policiais civis lotados na Delegacia de  Homicídios do Rio de Janeiro não 

investigassem os casos;

3) o verdadeiro autor intelectual do duplo homicídio é Domingos Inácio 

Brazão;

4) delegados de Polícia Federal, fora de atribuições para o caso e ligados 

a Brazão, diligenciaram para a divulgação da  versão falsa da autoria 

intelectual de Orlando e Siciliano; 

Todo esse impasse, sem formar juízo quanto ao comportamento 

das autoridades estaduais, implantou um estado de desconfi ança entre os agentes 

envolvidos na apuração dos fatos, principalmente após os fatos  apurados no 

relatório da autoridade policial federal, descritos no item 15.6 Conduta irregular 

de servidor da DHP⁄PC⁄RJ4, “conforme se observa em  fls. 441⁄448 e 456⁄467, 

algumas ações identifi cadas trazem em si indícios de que tenha havido indevida 

orientação da testemunha e manipulação de informações”.

[...]

Passados quase nove meses do oferecimento de denúncia contra duas pessoas 

apontadas pelo MP⁄RJ como executores do duplo homicídio,  e  quase dois anos 

do duplo homicídio, até o momento não se tem notícia da  identificação dos 
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mandantes e de sua responsabilização criminal. A impunidade dos mandantes é, 

portanto, manifesta.

O que há de concreto é a suspeita veemente, e até agora não  superada por 

provas contrárias pelas autoridades estaduais, de ligação de policiais da Delegacia 

de Homicídios – DH (responsável pela investigação) com o “Escritório do Crime”.

Por que a DH limitou o direcionamento das investigações apenas na versão de 

Rodrigo Jorge Ferreira? Há algum direcionamento investigativo para apurar se há 

participação de Domingos Brazão? Há alguma investigação sobre as relações entre 

Domingos Brazão, Rogério de Andrade, o “Escritório do Crime” e o duplo homicídio? 

Essas são perguntas que seguem sem respostas ao Brasil e ao mundo.

Em 15 de março de 2019, dez relatores e especialistas da  Organização das 

Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos  Humanos (CIDH) 

manifestaram-se, em comunicado, que o “Brasil deve garantir que os assassinos 

da defensora de direitos humanos e vereadora Marielle Franco sejam levados à 

justiça”.

Em 08 de outubro de 2019, documento de pesquisa da Anistia Internacional, 

lançado no relatório ‘Lutando pelo fi m da violência contra mulheres na política’, 

em Nova York, cobrou providências das autoridades brasileiras no caso Marielle 

Franco.

E o tempo corre a favor da impunidade e contra a efi ciência na investigação. 

Com efeito, de acordo Conselho Nacional do Ministério  Público, as taxas de 

elucidação de homicídios no Brasil não ultrapassam 8%. Em países como o Reino 

Unido e a França, esses índices chegam a 90% e 80%, respectivamente. E mais: 

78% dos inquéritos de homicídio são  arquivados principalmente pelo longo 

tempo entre a data e os trabalhos de investigação.

Tal realidade, no caso concreto, agrava-se. O tempo está passando, não se sabe 

dos mandantes e é possível que a investigação esteja, ainda que  parcialmente, 

sob a infl uência de fato, ainda que remota, de envolvidos com  o “Escritório do 

Crime”.

Das informações prestadas no Ofício n. 116394- 1901⁄2019 (fl .  174), extrai-

se que Polícia Civil implementou uma série de medidas  excepcionais, como a 

instauração de um segundo inquérito policial, após um ano da ocorrência do crime 

de homicídio, para então apurar quem foram os mandantes do delito:”

[...]

Deste modo, a federalização do caso emerge como tábua de  salvação da 

responsabilização criminal dos mandantes.

A realidade não é apenas de não identifi cação dos mandantes. É de  indícios 

veementes de comprometimento do aparamento policial na  responsabilização 

dos crimes.
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De volta ao inquérito instaurado pela Polícia Federal, apurou a  autoridade 

policial que o “Escritório do Crime” é grupo conhecido da Polícia Civil – RJ, porém 

não teria como investigar pois não poderiam prender as pessoas que pagariam 

suborno de forma sistemática à unidade  especializada, evidenciando uma 

“corrupção sistêmica” daquele órgão da segurança pública.

Aqui, resta demonstrado o requisito essencial do deslocamento 

de competência, qual seja, a incapacidade do Estado em cuidar do crime, sob pena 

de se caracterizar uma ingerência indevida nos assuntos de entidade federativa 

(IDC nº 01).

Preenchido este requisito, também se encontra presente a grave violação de 

direito humanos.

Como narrado na inicial, o assassinato de  Marielle Franco  consistiu em 

feminicídio de importante e ascendente defensora de direitos humanos, que havia 

sido, ademais, eleita vereadora (quinta maior votação) na cidade do Rio de Janeiro, 

por partido de oposição (Partido Socialismo e  Liberdade – PSOL), adotando 

pautas de promoção de direitos de afrodescendentes, em prol das mulheres e no 

combate à violência policial e aos grupos paramilitares de atuação notória no Rio 

de Janeiro, denominados de “milicianos”, que são compostos por policiais ou ex-

policiais, contando, para seu agir desenvolto, com laços com o aparato ofi cial.

Essas características da vítima geram importante efeito inibidor  para o 

exercício dos direitos humanos na sociedade, pois os assassinos demonstram sua 

força e certeza de impunidade ao atingir um defensor ou defensora de direitos 

humanos, intimidando e deixando inseguros os demais  membros do grupo 

vulnerável envolvido.

Não apenas a gravidade do crime em si, mas especialmente a sua  brutal 

forma de execução e o fato de atingir diretamente um representante  do povo, 

que permanece mais próximo ao mesmo, depois de eleito, em nítida afronta ao 

Estado de Direito, revelam a necessidade inafastável do somatório de esforços de 

todos os órgãos públicos, a fi m de conferir uma resposta à altura da ofensa.

No entanto, o que se observa concretamente é que, desde que  instaurado 

o presente IDC, permanecesse a inércia dos órgãos estaduais na  conclusão das 

investigações, em especial quanto aos mandantes do bárbaro crime.

[...]

Não existe controvérsia, portanto, quanto aos dois fundamentos fáticos a que 

se alude a petição inicial, estando comprovado que:

1 – há um impasse institucional instalado, que interfere na  capacidade de 

investigação efi caz;

2 – o local em que os fatos se deram, bem como os possíveis personagens dos 

fatos, estão diretamente vinculados a grupos criminosos em atuação há anos na 

região, desafi ando esforços para sua investigação e punição.
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Se os fatos são incontroversos e demonstrados nos autos, também  não 

resta dúvida quanto à caracterização da hipótese de grave violação aos direitos 

humanos e ao risco de, mantida a situação, ver-se configurada  hipótese de 

responsabilização do Brasil pelo descumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos já ratifi cados.

Neste sentido, como já demonstrado na petição inicial, manter a investigação 

no âmbito estadual, no contexto já provado, pode consagrar o  desrespeito às 

obrigações internas de garantia aos direitos humanos e gerar  o risco de mais 

uma derrota do Brasil nas cortes internacionais, diante dos precedentes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos que tratam do descumprimento dos artigos 

8º e 25 do Pacto de San Jose da Costa Rica,  decorrentes da falta de adequada 

investigação dos fatos.

Demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos  constitucionais e 

fáticos para que se determine o deslocamento de competência da investigação 

que envolve o homicídio de Marielle  Francisco da Silva e Anderson Pedro Matias 

Gomes e homicídio  qualifi cado tentado em face de Fernanda Gonçalves Chaves, 

requer o Procurador-Geral da República a procedência do pedido.” 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, em alegações 

fi nais (fl s. 519-589) – subscritas pela Promotora de Justiça Dra. Simone Sibilio 

do Nascimento, Coordenadora do GAECO – MPRJ; Orlando Carlos 

Neves Belém,  Assessor-Chefe da Assessoria de Recursos Constitucionais 

Criminais; e Ricardo Ribeiro  Martins, Subprocurador-Geral de Justiça de 

Assuntos Criminais e de Direitos Humanos – arguiu,  preliminarmente, a 

intempestividade da entrega das alegações fi nais pelo Ministério Público Federal, 

razão pela qual pede o desentranhamento da referida peça. Aduz, ainda,  a 

necessidade de citação do Estado do Rio de Janeiro, por se tratar o incidente 

em análise de espécie de intervenção federal no Estado. No mais, extrai-se da 

manifestação ministerial as seguintes considerações:

“[...]

Não há, com efeito, a menor possibilidade de se reconhecer risco de afetação 

aos Direitos Humanos ou de violação aos Tratados  Internacionais, bem como a 

constatação de que os Órgãos Estaduais não estão aparelhados ou empenhados 

na realização de uma apuração isenta.

Acima de tudo, a leitura de todo material trazido à colação pelo  Ministério 

Público nos itens IV a IX desta peça, com total isenção por essa  Corte da 

Cidadania, sem qualquer envolvimento com as implicações  políticas e as 

repercussões decorrentes do presente caso, revela a  segurança do contexto 

investigatório imprimido até a presente data, com a OITIVA de mais de 230 pessoas, 
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dentre elas, testemunhas, informantes e  indiciados – vide fl s. 29⁄33 do 2º volume 

das peças acostadas pela polícia  civil do estado do rio de janeiro, a realização 

de diversas medidas  cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo 

de dados  telemáticos, interceptação ambiental, buscas e apreensões no curso 

da investigação e análise de imagens colhidas.

Desta forma, sem a ocorrência de “situação excepcionalíssima” e a presença 

do caráter de “subsidiariedade” no IDC em apreço, que atenda aos três requisitos 

de admissibilidade  acima citados que foram  delineados na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça ao longo dos anos, a petição inicial do IDC nº: 24⁄2019 

só pode ser indeferida,  considerando os elementos abaixo apresentados e, 

assim, extinto o processo sem o julgamento do mérito na forma do artigo 485, 

inciso I do NCPC. 

V. Do histórico das medidas adotadas no plano  investigatório desde 

a ocorrência do homicídio de  Marielle Franco e de Anderson Gomes e das 

questões enfrentadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro:

Com a devida vênia, o presente incidente é manifestamente insubsistente!

É impossível se visualizar ou divisar que tenha havido inércia,  leniência, 

tibieza, enfi m, algo que indique a omissão do Estado do Rio de Janeiro, por suas 

autoridades constituídas, diante do fato que agora é  objeto de persecução em 

várias frentes investigatórias.

O Estado do Rio de Janeiro, pela atuação de sua Polícia Civil,  apoiada pela 

Polícia Federal em alguns atos investigatórios, no Ministério Público e no Poder 

Judiciário desde o início se pautaram pelo estrito  cumprimento da Lei e do 

ordenamento constitucional.

O histórico das medidas investigativas realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, 

com efeito, registra a instauração do  Inquérito  Policial 901-385⁄2018  com o 

propósito de se chegar a autoria e  circunstâncias dos homicídios de Marielle 

Franco e Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves.

Em 28 ⁄09 ⁄2018,  o  M inistér io Públ ico do Estado do R io de 

Janeiro  instaurou  Procedimento Investigatório Criminal (PIC)  Nº001⁄18, com o 

escopo de apurar possível existência de Organização Criminosa autodenominado 

“o escritório do crime”, e, com isso,  identificar os seus integrantes e a prática 

de homicídios atribuída a esse  grupo criminoso formado por milicianos e 

mercenários, os quais agem mediante paga.

O procedimento investigatório segue com o auxílio do GAECO -  Grupo de 

Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado -, em sigilo,  não tendo 

havido omissão por parte das Autoridades competentes no Estado  do Rio de 

Janeiro na investigação dos fatos relacionados ao assassinato de Marielle Franco, 

tampouco dos crimes praticados por milicianos e outros homicídios em relação 

a membros do Poder Legislativo municipal na Baixada Fluminense ou no interior 

do Estado.
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Cumpre ressaltar que diante de encontro fortuito durante as  investigações 

dos executores de Marielle e Anderson, o MPRJ instaurou o  PIC N.º: 005⁄2018 

– “Operação Intocáveis”, o qual redundou no  oferecimento de denúncia em 

face de 13 milicianos na região de Rio das  Pedras, Zona Oeste da Cidade do 

Rio de Janeiro, local de origem de Ronnie Lessa, sendo que o processo está em 

curso no 4º Tribunal do Júri da Capital, sob o nº: 0008202-94.2019.8.19.0001, 

estando na fase de oitiva de defesa e, com efeito, contando com a plena atuação 

do GAECO – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Nenhuma linha de investigação foi desprezada, tanto que o Inquérito Policial 

Federal nº 477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ aberto em 01⁄11⁄2018, a partir de requisição da 

Procuradoria Geral da República (Portaria IPL nº 477⁄2018-15 – SR⁄PF⁄RJ constante 

às fl s. 02⁄03, do I Volume do IPF - autos digitalizados) concluiu pelo indiciamento 

de dois personagens, a saber: Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira.

Em 11 de março de 2019 foi oferecida Denúncia nos autos da  Ação Penal 

n° 0072026-61.2018.8.19.0001, perante o IV  Tribunal do Júri da Comarca 

da Capital, em face de  Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, imputando-lhes 

a participação  nos crimes de homicídios praticados contra a parlamentar 

Marielle Franco  e o seu motorista Anderson Gomes, bem como na tentativa de 

homicídio perpetrada contra a vítima sobrevivente Fernanda Gonçalves.

O processo está submetido ao segredo de justiça, tendo sido  realizado o 

interrogatório dos Réus na data de 04⁄10⁄2019, observando-se  dos autos  que 

a investigação foi desenvolvida  preponderantemente pelas autoridades 

estaduais, sem  prejuízo da colaboração e estrutura Federal sempre que 

necessária.

Na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP 901-266⁄2019,  em virtude do 

desmembramento do IP 901-385⁄2018 (cuja denúncia foi oferecida), visando o 

prosseguimento das  investigações com o fi to de apurar a autoria  intelectual, 

bem como outros possíveis envolvidos e a motivação do  crime, o que revela a 

continuidade da tarefa investigatória pelas Autoridades Estaduais.

Pondere-se, igualmente, que em 26⁄03⁄2019 o Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro ofereceu denúncia em face de Ronnie Lessa e Alexandre Motta de 

Souza, perante a 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital, sob o nº 0056484-

66.2019.8.19.0001 imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação penal segue com auxílio do GAECO.

Ato contínuo, em  01⁄04⁄2019, a DESARME instaurou o  IP 960-00026⁄2019, com 

o fito de apurar a existência de Organização  Criminosa e Comércio Ilícito de 

Armas, tendo como envolvido o denunciado Ronnie Lessa, haja vista a apreensão 

de centenas de peças de armas de  fogo pertencentes ao criminoso, quando 

do cumprimento de Mandado de  Busca e Apreensão, expedido no bojo da 
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“Operação Lume” (nome dado à Operação defl agrada a partir do oferecimento 

da denúncia nos autos Ação Penal nº 0072026-61.2018.8.19.0001).

O procedimento investigatório prossegue com o auxílio do GAECO, mais uma 

vez, demonstrando que a inércia ou eventual omissão na apuração do assassinato 

de Marielle Franco e todas as situações correlacionadas ao crime, com efeito, nunca 

existiu!

Dando prosseguimento ao contexto investigatório que o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro deu azo após o assassinato de Marielle Franco, é de se 

observar que na data de 02⁄04⁄2019  foi instaurado o  IP 901-434⁄2019 atualmente 

conduzido pela DGCOR-LD, com o fi to de apurar possível crime de lavagem de 

dinheiro perpetrado pelos denunciados Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz.

O procedimento investigatório teve andamento com o auxílio do GAECO, no 

entanto, as investigações se encontram suspensas por força de decisão prolatada 

pelo Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Min. Dias Toff oli, nos autos do RE n.º: 

1.055.941.

Não bastassem tais fatos, em  03⁄05⁄2019  foi instaurado pela  Delegacia de 

Homicídios da Capital o  IP 901-334⁄2019, com o fi to de apurar possível crime de 

obstrução à justiça tendo como envolvidos pessoas relacionadas ao denunciado 

Ronnie  Lessa, em mais um desdobramento do caso Marielle, o que  evidencia 

que a alegada inércia ou eventual omissão na apuração do  assassinato de 

Marielle Franco e de todas as situações correspondentes ao  delito principal, tal 

como sustentado pela ex-PGR, com efeito, nunca existiram; o que a fez analisar 

equivocadamente todo contexto, isto é, tomando “a nuvem por Juno”!

Aduza-se, por inteiramente oportuno, a composição do mosaico apresentado 

pelo  Parquet Estadual  quanto às iniciativas tomadas no plano  investigatório 

do assassinato de Marielle Franco e das outras apurações, o  fato de que na 

data de  14⁄06⁄2019,  O Ministério Público do  Estado do Rio de Janeiro ofereceu 

denúncia  no bojo  Inquérito Policial Federal nº 477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ,  em 

face  de  Rodrigo Jorge Ferreira  e  Camila Moreira,  imputando-lhes a prática do 

delito previsto no art. 2º,  §1º, da Lei 12.850⁄13, perante o juízo da 28ª Vara 

Criminal da Comarca da Capital, tendo sido requerida a decretação da prisão de 

ambos os denunciados.

Na data de  09⁄09⁄2019,  o  Ministério Público do Estado  do Rio de Janeiro 

ofereceu denúncia no bojo do IP 901-334⁄2019 em face de 04 (quatro) envolvidos 

– Elaine  Pereira Figueiredo Lessa (esposa de Ronnie Lessa, Bruno Pereira  Figueiredo 

(cunhado de Ronnie Lessa), José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas (os dois 

últimos, amigos de Ronnie Lessa) –, para tanto, imputando-lhes a prática do crime 

de obstrução de justiça, delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850⁄13, bem como 

em relação ao Acusado Ronnie Lessa pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de 

uso  restrito, o processo se encontra distribuído à  19ª Vara Criminal,  autos n.º: 

0133709-65.2019.8.19.0001.
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Pari passu  aos inquéritos policiais, as investigações e as ações  penais 

efetivadas,  o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro enfrenta  fortíssima 

resistência da Google e do Facebook, bem como do próprio  Ministério Público 

Federal - sempre com pareceres favoráveis às empresas -, a fi m de que tivesse acesso 

às provas requeridas.

São, assim, três mandados de segurança impetrados pela Google e mais um 

ajuizado pelo Facebook para impedirem o Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro de investigar:

A uma, o  Mandado de Segurança nº 0072968-96.2018.8.19.0000:  Data de 

impetração do MS: 28⁄12⁄2018, Número no STJ: RMS 60698⁄RJ  (2019⁄0119654-6), 

relator o Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz.

O objeto do Mandado de Segurança impetrado por Google  Brasil Internet 

Ltda. e Google LLC contra ato praticado pelo Juízo  de Direito da 4ª Vara Criminal 

da Comarca da Capital que  deferiu, nos autos de Inquérito Policial no qual 

se investiga o homicídio da  vereadora Marielle Franco e de seu motorista 

Anderson Gomes bem como a  tentativa de homicídio em face de Fernanda 

Gonçalves Chaves, diversas  medidas cautelares, entre as quais a quebra de 

sigilo telemático,  determinado que a Impetrante identifi que os IP’s ou “Device 

ID’s” que  tenham se utilizado do Google Busca no período compreendido 

entre 10⁄03⁄2018 a 14⁄03⁄2018, fazendo consultas com os seguintes parâmetros de 

pesquisa: “Marielle Franco”, “Vereadora Marielle”, “Agenda Vereadora Marielle”, “Casa 

das Pretas”, “Rua dos Inválidos, 122” ou “Rua dos Inválidos”

A tese sustentada pela Google seria de que a ordem em questão é  genérica 

e violadora de direitos constitucionais e legais, mais precisamente,  os ditames 

previstos no artigo 5º, incisos X, XII, LVII e LIV, da Constituição Federal, bem como 

a Lei nº 9.296⁄96, Resolução nº 59⁄2008 do CNJ, o  Marco Civil da Internet e o 

Decreto nº 8.771⁄2016.

Por maioria, o acórdão confeccionado pela 1 ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a segurança, o  que ensejou a 

interposição de Recurso Ordinário, tendo sido o Processo remetido ao STJ, no qual 

foi tombado com a numeração de RMS 60698⁄RJ.

A duas, o  Mandado de Segurança nº 0016639-30.2019.8.19.0000:  Data de 

impetração do MS: 26⁄03⁄2019, Número no STJ: RMS 61302⁄RJ  (2019⁄0199132-0), 

relator o Senhor Ministro Rogério Schietti Cruz.

A fi nalidade do Mandado de Segurança impetrado por Google  Brasil Internet 

Ltda. e Google LLC era sustar legítimo ato judicial prolatado pelo Juízo de Direito da 

4ª Vara Criminal da Comarca da Capital que deferiu a quebra de sigilo telemático, 

de um conjunto não identifi cado de pessoas, unidas pela circunstância de terem 

transitado, em  certo lapso de tempo, por diversas coordenadas geográfi cas do 

Município do Rio de Janeiro⁄RJ (Ofício nº4041⁄2018 e Ofício nº 4047⁄2018).
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De forma específica, a ordem envolveu diversas quebras de sigilo  em 16 

amplas áreas (“polígonos”) do centro urbano do Município (Centro, Lapa, Tijuca, 

Barra da Tijuca, dentre outros bairros), abrangendo  residências, repartições 

públicas, cartórios, escritórios de advocacia, hospitais, sindicatos, bancos, igrejas, 

escolas, hotéis, lojas, avenidas e pontos turísticos.

A tese sustentada pela Google é de que a ordem em questão seria genérica, 

particularmente invasiva e violadora de direitos constitucionais e  legais, mais 

precisamente os previstos no artigo 5º, incisos X, XII, LVII e  LIV, da Constituição 

Federal, bem como a Lei nº 9.296⁄96, Resolução nº 58⁄2008 do CNJ, o Marco Civil 

da Internet e o Decreto nº 8.771⁄2016. Afi rma que a ordem objeto da impetração 

não preenche os requisitos de  fundamentação exigidos pela legislação para 

quebra dos sigilos constitucionais.

Assevera que não haveria proporcionalidade na medida, já que  seria 

inadequada, porquanto não oferece mínima garantia de que levará ao  autor 

ou aos autores dos delitos investigados, além de desnecessária, uma  vez que 

há medidas e diligências alternativas que podem ser e foram  tomadas pelas 

autoridades policiais.

O Acórdão proferido pela 1 ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, por maioria, denegou a segurança, tendo havido a interposição 

de Recurso Ordinário e o processo remetido ao STJ (RMS 61302⁄RJ).

Argumentaram os Impetrantes nos dois primeiros mandados de  segurança, 

em suma, que a ordem constitucional não permite que se esvazie a privacidade 

de um sem-número de indivíduos, sobre os quais não há  suspeita concreta, 

pelo simples fato de terem transitado, em certo lapso de  tempo, por diversas 

coordenadas geográfi cas do Município do Rio de  Janeiro⁄RJ, o que implicaria 

em violação à privacidade, ao direito de acesso à informação e às liberdades de 

comunicação.

A três, impetrou o Mandado de Segurança nº  0035023-41.2019.8.19.0000: Data 

de impetração do MS: 14⁄06⁄2019, RMS  nº 62143 ⁄ RJ (2019⁄0318252-3) autuado em 

22⁄10⁄2019, relator o Senhor Ministro Rogério Schietti Cruz.

Neste caso, o objeto do Mandado de Segurança impetrado por Google Brasil 

Internet Ltda. e Google LLC, igualmente, objetivou sustar ato praticado pelo Juízo 

de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o qual deferiu o levantamento 

do sigilo telefônico  e telemático de smartphones acessados em determinado 

perímetro urbano,  qual seja, via expressa Transolímpica e durante certo lapso 

temporal, isto é, entre as 11h05min05seg às 11h20min, do dia 02.12.2018.

A tese sustentada pela Impetrante é de que a ordem de quebra de sigilo seria 

genérica, vedada pela Constituição e pela legislação que regulamenta a matéria, 

a saber, o art. 2º da Lei nº 9.296⁄96, da Resolução  CNJ nº 59⁄2008, do art. 22 do 

Marco Civil da Internet e do art. 11 do Decreto Federal nº 8.771⁄2016; além disso, 

argumenta que após o progresso das investigações e a propositura de ação penal 
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contra os  suspeitos, torna-se ainda mais injustifi cável que se cogite da invasão 

de privacidade de um sem-número de cidadãos inocentes.

Na mesma oportunidade, a Impetrante tentou alegar a  inobservância do 

princípio da proporcionalidade, considerando a existência de 2 suspeitos presos, 

de modo que, seria desproporcional a suposta invasão à privacidade de pessoas 

aleatórias; em razão de a ordem judicial importar em potencial risco aos diretos 

fundamentais, pois  abrangeria os transeuntes na via expressa Transolímpica, 

o que na  visão equivocada da Impetrante afetaria um número elevado de 

pessoas inocentes.

Mais uma vez, no Acórdão proferido pela 1 ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, denegou-se a segurança, 

tendo ocorrido a interposição de Recurso Ordinário e o processo já foi remetido 

ao STJ e será apreciado brevemente!

A quatro,  O Facebook  impetrou Mandado de Segurança  0021568-

09.2019.8.19.0000, RMS nº 62277 ⁄ RJ (2019⁄0340180-5)  autuado em 11⁄11⁄2019, 

relator o Senhor Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

Neste mandado de segurança, O Facebook objetivou a  concessão da ordem, 

para revogar a decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara  Criminal da Comarca 

da Capital, proferida no Procedimento nº  0239556-90.2018.8.19.0001que 

determinou a quebra de sigilo de dados de oitenta e dois terminais telefônicos, 

devendo ser discriminados dados dos usuários, tais como nome, e-mail, data de 

nascimento, números de telefones  celulares associados à conta, etc.; endereço 

de IP da conexão usada para realização do cadastro inicial no Facebook e logs de 

acesso (registro de  acesso) ao aplicativo Facebook, bem como todas as buscas 

realizadas pelo  usuário nas plataformas Facebook e Instagram, no período de 

01⁄01⁄2018 até a data do recebimento do ofício.

O Acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de  Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, por unanimidade, denegou a  segurança, tendo ocorrido a 

interposição de Recurso Ordinário e o processo ainda não foi remetido ao STJ.

Em todos os casos, o que se verifi ca, de maneira nítida, é a oposição da Google 

Brasil Internet Ltda., Google LLC e o Facebook ao fornecimento de informações 

legítimas e que são relevantes  ao prosseguimento da tarefa investigatória, no 

sentido de se dar continuidade à tentativa de identifi cação dos mandantes.

Tais providências investigatórias empreendidas pelo Ministério  Público do 

Estado do Rio de Janeiro, por si só, revelam o comprometimento  do Estado do 

Rio de Janeiro em garantir a plena execução de uma vertente  investigatória 

no plano da quebra de sigilo telefônico, telemático e de  dados, conquanto 

incompreensivelmente as empresas  Google Brasil  Internet Ltda., Google LLC 

e o Facebook que controlam os  dados de milhões de cidadãos de todo o mundo, 

sabem o que compram, do  que gostam e não gostam, o que leem, aonde vão 

de férias, quanto ganham,  as suas lembranças fotográficas, bem como se estão 
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buscando um carro novo ou tênis para comprar e, ainda, que são capazes de conectar 

e vender todas essas informações, mas inexplicavelmente, se negam a fornecer os 

dados requeridos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e deferidas 

judicialmente.

Importante ponderar, para refutar com veemência a alegação  descabida do 

Ministério Público Federal de que a investigação no Estado  do Rio de Janeiro 

seria conduzida sem critérios, o fato de que  diversas  frentes investigatórias 

foram tomadas pela polícia  judiciária e o Ministério Público do Estado do 

Rio de  Janeiro, mas, curiosamente, o levantamento da origem e  desvio das 

munições empregadas no crime que são da  origem de um lote fornecido 

para própria polícia  federal, como bem destacado no relatório da polícia  civil 

(FLS. 11⁄13 - IDC 24⁄2019, 2a parte, p.p. 36⁄38),  nunca foi  objeto do devido 

aprofundamento investigatório e sequer conclusão!

Isto é, para melhor esclarecer a Corte, a  investigação  conduzida no plano 

federal  sobre o desvio do lote uzzz  18 que foi vendido com exclusividade 

à polícia federal  e utilizado no assassinato de Marielle Franco e  Anderson 

Gomes, não teve o andamento adequado, não se fala em conclusão ou em possível 

arquivamento, uma vez que os seus resultados, de certo, poderiam colaborar na 

elucidação do crime.

É claro que não é cabível se falar em “Federalização” neste caso,  mas é 

surpreendente que a ex-PGR nunca tenha se preocupado com algo tão simples!

Este é o histórico das ações e das medidas que  envolvem o tema 

investigatório dos assassinatos de  Marielle Franco e Anderson Gomes  na 

esfera estadual e a  demonstração simplificada de que NUNCA houve inércia 

do aparelho  estatal na perseguição e realização de todas as diligências para 

a responsabilização penal dos mandantes e executores. 

VI. A demonstração inconcussa da inexistência de  inércia ou morosidade 

do aparelho estatal. Do  comprometimento investigatório do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro e da própria polícia civil. Regularidade da 

atuação do aparelho estatal na investigação das questões criminais referentes 

aos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes e de todos os temas 

correlatos:

O Inquérito Policial nº 901-00385⁄2018 foi instaurado com o fi to de apurar a autoria 

e circunstâncias dos homicídios perpetrados contra as  vítimas Marielle Franco 

e Anderson Gomes, bem como a  tentativa de homicídio em face de Fernanda 

Gonçalves, cujos executores já foram identifi cados, denunciados e processados.

Na data de  11⁄03⁄2019  foi oferecida denúncia nos autos da ação  penal  nº 

0072026-61.2018.8.19.0001, perante o IV Tribunal do Júri da Comarca da Capital, 

em face de Ronnie Lessa e Elcio De Queiroz. Na data de 12⁄03⁄2019, foi defl agrada 

a operação  “LUME”, a qual culminou  na prisão dos executores, bem como no 

cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão.
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[...]

Tangenciando a referida investigação, concluída  com êxito em relação aos 

executores do homicídio da vereadora e seu motorista, como já foi dito alhures 

– histórico dos inquéritos e ações penais – há em curso investigações, bem como 

já foram oferecidas denúncias correlacionadas ao fato, que, a guisa de ilustração, 

citamos:

1. PIC nº 001⁄2018: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou 

Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 001⁄18, com o fi to de apurar possível 

existência de Organização Criminosa  autodenominada “Escritório do Crime”, 

para identifi car os seus  integrantes e os homicídios perpetrados por um grupo 

criminoso formado por mercenários, que agem mediante paga. [...]

2. PIC nº 005⁄2018: Decorreu do encontro fortuito de provas no PIC nº 001⁄18 

acima citado, onde se identifi cou perigosa e articulada  Organização Criminosa 

atuante na zona oeste do Rio de Janeiro, sendo oferecida denúncia em face de 

treze indivíduos.

Tal procedimento redundou na defl agração da operação  “Intocáveis”, ação 

penal que tramita perante a 4ª Vara Criminal da Capital – no IV Tribunal do Júri da 

Capital, em fase de oitiva das testemunhas da defesa. [...]

3.  O Inquérito Policial Federal nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ:  foi instaurado 

em 01⁄11⁄2018, a partir de requisição da Procuradoria Geral da República (Portaria 

IPL nº  477⁄2018-15 – SR⁄PF⁄RJ). As investigações concluíram pelo indiciamento 

de dois personagens, quais sejam, Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira. [...]

4.  Com relação aos desdobramentos da denúncia  oferecida em face de 

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, identifi cou-se uma verdadeira trama criminosa:

No âmbito da  Operação  “LUME”, em razão do cumprimento de um  dos 

mandados de busca e apreensão,  outro inquérito policial  foi instaurado, 

mediante auto de prisão em flagrantes  contra Ronnie Lessa e seu amigo 

Alexandre Motta de Souza, diante da farta quantidade de peças de armas de fogo 

e munições encontradas.

Neste giro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  ofereceu 

denúncia em relação aos Indiciados Ronnie Lessa e  Alexandre Motta de Souza, 

perante a  40ª Vara Criminal da  comarca da capital, sob o nº 0056484-

66.2019.8.19.0001, imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação Penal segue com atuação do GAECO e é um 

simples demonstrativo da atuação investigatória do Ministério Público.

Em virtude dos desdobramentos da supramencionada operação,  ante as 

relevantes apreensões e os indícios da prática de outros crimes, na  data 

de  01⁄04⁄2019,  a Delegacia Especializada em Armas  Munições e Explosivos 

(DESARME) instaurou o IP nº  960-00026⁄2019, com o intuito de apurar a 
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existência de Organização  Criminosa e Comércio Ilícito de Armas, tendo como 

envolvido o denunciado Ronnie Lessa. O procedimento investigatório prossegue 

com a coordenação do GAECO.

Outra investigação que se relaciona com a  principal e serve de 

demonstrativo ao zelo e pronta atuação de todo aparato estatal (Polícia Civil e 

Ministério Público), com efeito, se refere ao IP nº 901-00434⁄2019, instaurado na 

data de 02⁄04⁄2019, atualmente conduzido pelo Departamento Geral  de 

Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro  (DGCOR-

LD), buscando investigar a prática do crime de lavagem de dinheiro perpetrado pelos 

denunciados Ronnie Lessa e Élcio de  Queiroz. O procedimento investigatório9 

segue com atuação do GAECO.

Dando prosseguimento as várias frentes investigatórias  empreendidas 

com a instauração da investigação principal (IP nº  901-00385⁄2018), na data 

de  03⁄05⁄2019, foi instaurado pela Delegacia de  Homicídios da Capital  o  IP nº 

901-00334⁄2019, com o fi to de apurar a prática do crime de Obstrução à Justiça, 

a qual teve como envolvidos, as  pessoas relacionadas ao denunciado Ronnie 

Lessa, ou seja, mais um  desdobramento do caso Marielle Franco e Anderson 

Gomes,  revelando o propósito de o Ministério Público investigar, perquirir e 

de  realizar questionamentos viabilizadores da descoberta dos mandantes 

e outros delitos associados à investigação principal.

Neste viés, restou apurado que no curso das investigações, a circunstância de 

que um dia após a defl agração da  Operação “LUME”, a  esposa de Ronnie Lessa, 

a Sra. Elaine Lessa, e o seu irmão Bruno  Figueiredo, engendraram um plano 

criminoso para que pudessem  obstar as investigações em curso e à própria 

ação penal ajuizada, na  medida em que cooptaram outros dois partidários e 

simpatizantes ao cometimento de delitos, identifi cados como Marcio Mantovano, 

vulgo  “Márcio Gordo”, e Josinaldo Freitas, vulgo “DJACA”, a fim de  que 

se desfi zessem de todo o material criminoso armazenado por Ronnie Lessa em um 

apartamento situado no bairro Pechincha, na cidade do Rio de Janeiro.

Apurou-se, com efeito, que o local era utilizado pelo executor para guarda e 

armazenamento de armas de fogo, peças, acessórios e montagem das mesmas.

Com o propósito de embaraçar as investigações, desenvolvidas em relação à 

Ronnie Lessa, os envolvidos recolheram o referido material  ilícito, lançando-o e 

ocultando-o em mar aberto.

Diante da atuação dos criminosos, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro levando a efeito a  Operação  denominada “SUBMERSUS”, in casu, 

defl agrada em 03⁄10⁄2019, acabou por oferecer nova denúncia em face de Ronnie 

Lessa, agora por posse  ilegal de arma de fogo e acessório de uso restrito, bem 

como, em face de Elaine Lessa, Bruno, Márcio e Josinaldo pelo crime de obstrução 

à Justiça, com fulcro no art. 2º, §1º, da lei 12.850⁄13, [...]



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

576

Registre-se, então, para contextualizarmos a alegação contida no  IDC 

24⁄2019  de que o aparelho investigatório do Estado  do Rio de Janeiro não 

teria condições de investigar a  milícia no estado, que, em síntese,  já são duas 

ações penais  em andamento, com atuação do GAECO, referentes ao  crime 

de obstrução à justiça, envolvendo o caso  Marielle (Processos nº 0279187-

41.2018.8.19.0001, em trâmite  prante a 28ª Vara Criminal da comarca da 

capital;  Processo nº 0133709-65.2019.8.19.0001, em trâmite perante a  19ª 

Vara Criminal da comarca da capital).

É de se perguntar, então, onde e de qual maneira se pode vislumbrar inércia 

ou morosidade da estrutura investigativa do Estado do Rio de Janeiro? 

VII. O comprometimento investigatório do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro e da própria polícia civil. Regularidade da atuação do aparelho 

estatal na investigação da autoria  intelectual referentes aos assassinatos de 

Marielle Franco e de Anderson Gomes:

No que concerne às investigações visando a identifi cação do autor intelectual, 

cioso registrar as linhas investigatórias até então conduzidas  para o devido 

esclarecimento dessa Corte.

Na esfera do IP nº 901-00385⁄2018, ainda na primeira fase, continuaram sendo 

empreendidas inúmeras diligências na tentativa de elucidar a autoria intelectual.

O comportamento investigatório adotado pelo  aparelho público 

estatal, portanto, em nenhum  momento, deixou de analisar todas as 

variantes apresentadas, mesmo aquelas mais inviáveis.

Por exemplo, os depoimentos e atos de investigação iniciais davam conta da 

participação do vereador Marcello Siciliano.

A linha seguida, à época, cingia-se à possível interferência da  vereadora 

Marielle Franco em áreas dominadas pela milícia na região de Vargens, situada na 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o que restou apurado, a Vereadora e o seu gabinete chegou a intervir 

em questões atinentes à regularização fundiária naquela  região, fato que teria 

desagradado interesses de grupos paramilitares e do Vereador, apontado como 

envolvido na grilagem de terras.

Neste sentido, foram realizados diversos ciclos de interceptações telefônicas, 

quebras de sigilo de dados  telefônicos e telemáticos tendo como primeira 

linha de investigação a possível participação do parlamentar supramencionado 

como mandante.

Ainda seguindo esta linha investigativa diversas testemunhas foram ouvidas (fl s. 

29⁄33 dos autos do Inquérito Policial na 1ª fase – relatório acostado no 2º volume deste 

processo), onde foram ouvidas 230 pessoas e inúmeros documentos – vide fl s . 33⁄34, 

bem como fl s. 155⁄196 do citado 2º vol dos documentos trazidos ao IDC), na tentativa 
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de demonstrar o possível  campo de atuação da vereadora Marielle, durante o 

exercício de seu mandato parlamentar e elucidação de eventual mandante.

Paralelamente, foi instaurado o PIC nº 003⁄18, com o fi to de apurar  possível 

envolvimento de agentes políticos com grilagem de terras na região oeste e sua 

infl uência junto à milícia local.

Ante as inúmeras denúncias envolvendo o vereador  Marcelo  Siciliano 

foram manejadas cautelares de busca e apreensão, tendo sido  apreendida farta 

documentação indicativa de lavagem de dinheiro; 06  celulares, cujas extrações de 

dados foram realizadas e já analisadas.

[...]

Registre-se, neste contexto, que embora demonstradas as relações  próximas 

do vereador com os integrantes da milícia,  nada se  identificou, com 

segurança jurídica, que se exige à  hipótese, sobre a sua participação nos 

homicídios perpetrados contra a vereadora e seu motorista.

O PIC nº 003⁄2018, aliás, se encontra suspenso por força da decisão proferida 

pelo Ministro Dias Toff oli, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.055.941⁄SP.

Ainda na fase inicial das investigações, com efeito, surgiram informes singelos 

quanto à possível participação do ex-vereador GIRÃO13, razão pela qual também 

fora alvo de medidas cautelares de quebra de sigilo  telefônico e interceptação 

telefônica.

Noutro giro, no bojo do IP nº 901-00385⁄018, foram manejadas  medidas 

cautelares de quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação  telefônica 

em face de Chiquinho Brazão, em razão de denúncias  aportadas sobre possível 

participação do vereador no homicídio.

Cioso registrar, dada a sofi sticação do crime perpetrado surgiram informações 

preliminares dando conta da possível participação do  autodenominado 

“Escritório do Crime”, grupo de matadores  profi ssionais que agiriam mediante 

paga ou promessa de recompensa.

De fato, ao grupo criminoso seria atribuída uma série de homicídios  não 

apurados, em especial relacionados à “contravenção” na Cidade do Rio de Janeiro, 

o que já é alvo de apuração pela Polícia Civil e o Ministério Público sem qualquer 

restrição.

Referida organização criminosa, deste modo, continua sendo investigada pelo 

GAECO no bojo do PIC nº 001⁄2018 e nunca houve qualquer direcionamento ou 

interferência no atuar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tal como 

alvitra, de maneira esquivocada, o MPF na exordial do IDC em curso.

Registre-se, aliás, que nesta parte da investigação, o Ministério da Justiça atua 

diretamente e prestando apoio ao Ministério Público do Rio do  Janeiro, onde 

diversos atos de investigação vem sendo praticados em conjunto com o GAECO 
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MPRJ, a demonstrar, uma vez mais, que nunca houve inércia, tampouco recusa 

de trabalho em conjunto, sempre que necessário!

Em meio à finalização das investigações dos autores dos homicídios  da 

vereadora e seu motorista, foi instaurado o IPF nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, 

em 01⁄11⁄2018, a partir de requisição da Procuradoria Geral da República.

Impende notar que as investigações foram presididas pela Polícia  Federal, 

porém devidamente acompanhadas, mercê do controle externo da  atividade 

policial exercido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO) até 

o seu efetivo deslinde.

levando-se em conta o que foi apurado e concluído pela Polícia  Federal, na 

data de  14⁄06⁄2019, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro ofereceu 

denúncia no bojo Inquérito Policial Federal nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, em face 

de Rodrigo Jorge Ferreira e Camila  Moreira, imputando-lhes a prática do delito 

previsto no art. 2º, §1º, da lei 12.850⁄13, perante o juízo da 28ª Vara Criminal da 

Comarca da Capital,  tendo sido requerida a decretação da prisão de ambos os 

denunciados.

Nada obstante os aspectos acima indicados,  encontra-se em curso o  Inquérito 

Policial desmembrado do procedimento originário, autuado sob nº 901-00266⁄2019, 

com atuação do GAECO,  instaurado com o fito  de dar prosseguimento 

às investigações no que tange à  autoria intelectual, demais envolvidos e a 

elucidação da motivação do crime.

Gize-se, já foram realizados diversos atos de investigação,  ouvidas mais de 

duas centenas de testemunhas, ao total, bem como manejadas diversas medidas 

cautelares imprescindíveis, seja de quebra de sigilo telefônico e telemático, seja 

interceptação ambiental,  acareações, buscas e apreensões, perícias técnicas, 

todas devidamente  documentadas e autorizadas judicialmente, estando várias 

em curso, com o  único e firme propósito de apurar o mandante da trama 

criminosa, notadamente a participação de pessoa denominada Domingos Brazão.

Cogita-se a possibilidade de Brazão ter agido por vingança,  considerando a 

intervenção do então deputado Marcelo Freixo nas ações movidas pelo Ministério 

Público Federal, que culminaram com seu afastamento do cargo de Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Informações de Inteligência aportaram no GAECO no sentido de  que se 

acreditou que a vereadora Marielle Franco estivesse engajada  neste movimento 

contrário ao MDB, dada sua estreita proximidade com Marcelo Freixo.

Registre-se, já fi ndando as investigações em torno da autoria dos executores, 

no bojo do IPF nº 477, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro foi 

cientificado a respeito da existência de uma gravação telefônica  feita pelo 

vereador Marcello Siciliano de uma conversa com o  criminoso Jorge Alberto 

Moreth, vulgo Beto Bomba.
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Relembre-se que Beto Bomba foi denunciado pelo Ministério Público estadual 

na operação “Intocáveis”.

A partir do conhecimento sobre a existência deste áudio, noticiada  pelo 

próprio Vereador, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,  através do 

GAECO, requereu junto ao Juízo competente autorização para busca e apreensão 

do celular do parlamentar visando a obtenção regular e legítima da prova, o que 

restou deferido pelo d. Juízo. [...]

Acerca do conteúdo do áudio, requisitou-se o nacional Jorge  Alberto Moreth, 

vulgo Beto Bomba, interlocutor do vereador  Marcello Siciliano, tendo ambos 

prestado declarações no GAECO.

[...]

Cumpre destacar que Jorge Alberto Moreth e Marcus  Vinícius Reis dos Santos, 

vulgo Fininho, citado por Beto Bomba  no referido áudio, foram denunciados 

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do GAECO, perante 

o IV Tribunal do Júri da  Comarca da Capital, sendo ambos apontados como 

integrantes da cúpula  da milícia que domina a Comunidade de Rio das Pedras, 

Muzema e  adjacências, na operação denominada “Intocáveis”, conforme 

denúncia referida alhures.

Sem prejuízo, no intuito de apurar e corroborar através de provas  materiais, 

o teor do diálogo voluntariamente gravado pelo vereador  Marcello Siciliano, 

o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  determinou uma série de 

diligências.

Do teor da conversa mantida entre o  criminoso  e o  parlamentar, várias 

diligências corroborativas já foram encetadas,  sempre com a necessidade 

de extrema cautela, haja vista que, além de não  confirmada por seu próprio 

interlocutor, quem seja, Beto Bomba, se  mostrou inconsistente, em princípio, 

diante do que já foi produzido.

Naturalmente, o conteúdo do áudio está sendo cuidadosamente  checado, 

embora cause o mínimo de perplexidade, que a Ex-PGR acredite  que nos dias 

atuais, “alguém”, sobretudo, milicianos e criminosos possam confessar ou revelar 

os reais integrantes de um crime numa conversa telefônica. É espantoso!

Em prosseguimento às investigações, a Autoridade Policial  representou pela 

requisição do custodiado Jorge Alberto Moreth, vulgo “Beto Bomba”, para oitiva na 

qualidade de testemunha nos autos  do IP nº 901-00266⁄2019, tendo o Parquet 

encampado a representação postulando, outrossim, pela requisição do também 

custodiado Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo Fininho, citado no áudio.

Registre-se, por oportuno, que os custodiados Jorge Alberto  Moreth, vulgo 

Beto Bomba e Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo Fininho, integram a mesma 

Organização Criminosa e foram presos em decorrência da Operação “Intocáveis” 

defl agrada pelo GAECO⁄RJ.
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De toda sorte, no áudio Jorge Alberto Moreth afi rmou que a morte da vereadora 

Marielle Franco foi encomendada a mando de  Brazão, como também, que 

Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo “Fininho”, teria sido, na oportunidade, o seu 

atravessador junto aos  criminosos de vulgo “Mad’ (Leonardo Gouvea da Silva), 

“Macaquinho”  (Edmilson Gomes) e “Playboy” (Diego Luccas Pereira), sem tecer 

maiores detalhes sobre o crime.

Disse, também, que o nacional Ronald Paulo Alves Pereira,  conhecido como 

Major Ronald, teria sido o responsável por escoltar o veículo Cobalt até o local dos 

fatos.

Mais uma vez, imperioso revelar que o nacional Ronald Paulo  Alves Pereira, 

vulgo “Major Ronald” foi denunciado pelo GAECO⁄MPRJ, na operação “Intocáveis”, 

sendo apontado como uma das lideranças da milícia atuante na comunidade de 

Rio das Pedras e Muzema.

A par t ir  de requerimento formulado pelo Parquet,  dada a 

evidente  periculosidade de denunciado, o Juízo autorizou sua transferência 

para  presídio de segurança máxima, estando atualmente acautelado 

em Mossoró⁄RN.

Sendo oportuno recordar a nota de rodapé n.º: 10(dez) e o documento nela 

anexado, onde o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, indica a título de 

informação, em suma, o quantitativo de denúncias ofertadas somente no ano de 

2019 contra milicianos16.

Importante, ainda, dar ênfase ao conteúdo do relatório elaborado  pelo 

Ministério Público sobre o alvo em questão, investigado no início da  apuração, 

ante as denúncias preliminares sobre sua participação nos homicídios.

Após exaustiva investigação sobre a sua rotina e atividades criminosas, apurou-

se que no dia dos fatídicos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, o 

“Major Ronald” estava em outro local, qual seja, no interior da Comunidade de Rio 

das Pedras, em local de  frequente encontro do grupo paramilitar do qual fazia 

parte.

Embora as alegações de “Beto Bomba”, neste aspecto, não  tenham sido 

corroboradas pela apuração técnica levada a cabo pelas  autoridades estaduais, 

conforme exaustivamente exposto, ainda não se  descartou a sua participação 

nos fatos, mas, justamente ao contrário do que foi dito pela ex-PGR, em nenhum 

momento, houve omissão ou  desprezo a esta ou aquela vertente ou linha de 

investigação.

Erra, portanto, o MPF, ao atribuir omissão, inércia ou  comprometimento do 

aparelho público do Estado do Rio de Janeiro, no  processo investigatório de 

identifi cação do(s) autor(es) intelectual(is) dos crimes de homicídios de Marielle 

Franco e de Anderson Gomes.
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Aduza-se, outrossim, que no intento de se apurar a veracidade das declarações 

de Jorge Alberto Moreth, o Ministério Público do Estado  do Rio de Janeiro 

manejou medida cautelar de interceptação ambiental, no intuito de interceptar 

as conversas travadas entre este criminoso e Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo 

“Fininho”, quando ambos comparecessem à Delegacia de Homicídios da Capital, 

para oitiva e acareação.

Com a devida autorização judicial, a Divisão de Evidências Digitais  e 

Tecnologia⁄Coordenadoria de Segurança e Inteligência (DEDIT⁄CSI)  auxiliou na 

instalação do equipamento de áudio na carceragem da Delegacia de Homicídios 

da Capital, tendo sido realizadas as oitivas pela Autoridade Policial sobre o teor do 

áudio em questão, cujos depoimentos formais prestados pelos envolvidos foram 

devidamente acostados aos autos.

[...]

É de se acentuar que a degravação das verdadeiras conversas  travadas por 

ambos os presos e o inteiro teor do áudio foi entregue à  Divisão de Evidências 

Digitais e Tecnologia⁄Coordenadoria de Segurança e  Inteligência (DEDIT⁄CSI), 

sendo que, diante da quantidade de diálogos  travados, o laudo pericial foi 

entregue 11⁄11⁄2019 com a degravação completa das conversas mantidas entre os 

presos e será mais um aspecto probatório trazido aos autos brevemente.

Importante ressaltar, neste diapasão, a cautela adotada pelas  autoridades 

incumbidas na investigação e todas as diligências adotadas,  haja vista que o 

nacional Jorge Alberto Moreth negou, por óbvio, a  veracidade daquelas 

informações transmitidas ao vereador Marcello Siciliano.

Pondere -se,  por  re levante e  opor tuno à  demonstração da 

atividade  investigatória do Parquet estadual, que não só foram desqualifi cadas 

as  declarações quanto à presença física de “Major Ronald” no local dos  crimes, 

como também se afastou a participação de “Mad”, “Playboy” e “Macaquinho” como 

autores dos disparos, tal como afi rmado por “Beto Bomba”.

Como se vê, os argumentos e sugestões lançadas sem qualquer critério pelo 

MPF, a ex-PGR, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.º:  20⁄2019, relator 

o Sr. Min. Raul Araújo, bem como nos autos do IDC n.º:  24⁄2019, partiram de 

fatos que já tinham merecido o devido confronto e  verifi cação pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, no sentido  de desenvolver a amplitude 

investigatória em todos os seus termos e não,  convenhamos, com uma visão 

estreita, limitada, parcial e desconectada dos reais protagonistas dos homicídios 

de Marielle Franco e de Anderson Gomes.

A diretriz investigatória fi rmada pelo Ministério Público do Estado  do Rio de 

Janeiro e pela Polícia Civil, portanto, não desprezou qualquer linha de apuração, 

mesmo porque, as investigações demonstraram que os executores foram, de fato, 

Ronnie Lessa e Élcio De Queiroz, sendo  certo que a imputação se respaldou em 
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vasto material probatório produzido no curso da investigação e outros que foram 

sendo obtidos.

De toda sorte, é impostergável que se possa trazer ao conhecimento  dessa 

Corte da Cidadania, o fato de que os criminosos⁄milicianos “Mad”, “Playboy” e 

“Macaquinho”, citados no já referido áudio pela ex-PGR, como se tivesse sido uma 

descoberta inusitada, a bem da verdade, já se achavam sendo investigados pelo 

GAECO⁄MPRJ, em relação a outros crimes e, também por integrarem organização 

criminosa denominada “Escritório do Crime”, que conforme narrado alhures, 

se trata de  organização criminosa estruturalmente ordenada para a prática 

de homicídios mediante paga e de periculosidade acentuada.

Conforme informado nesta peça destinada a esclarecer e servir de bloqueio ao 

pedido de deslocamento de competência, em suma, encontra-se tramitando no 

GAECO⁄MPRJ, o Procedimento Investigatório Criminal com o fi to de se apurar os 

integrantes e os homicídios envolvendo este grupo de criminosos.

A propósito, “Mad”, “Playboy” e “Macaquinho” são investigados pela participação 

no brutal homicídio da vítima Marcelo Diotti, ocorrido na mesma noite do crime de 

Marielle Franco, pouco tempo depois, no estacionamento do popular restaurante 

Outback, localizado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Ao que se apurou até o momento, “Mad” e seu grupo criminoso já  havia 

tentado uma emboscada contra a vítima Marcelo Diotti em fevereiro daquele ano 

(2018), durante uma festa de aniversário ocorrida em sua residência, no entanto, 

o grupo desistiu de consumar a execução, dada a presença do Chefe da Milícia da 

Zona Oeste, conhecido como Ecko, a quem nutriam respeito e deferência.

Vale registrar que Jorge Alberto Moreth afi rmou a Marcello Siciliano, no mesmo 

áudio, que “Mad”, naquela noite,  também matou “Shrek”, apelido dado à vítima 

Marcello Diotti.

Assim, a única realidade plausível, é que o investigado “Beto  Bomba” lança 

diversas informações contraditórias e desprovidas de alicerce técnico probatório, 

o que demanda e exige um aprofundamento das  investigações de forma 

responsável, tal como se vem pautando, exaustivamente, o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro com a  integração de todas as autoridades estaduais e 

federais, sempre que necessárias.

Por derradeiro, mas não menos importante, há indícios substanciais angariados 

no curso das investigações conduzidas no PIC nº 001⁄2018,  dando conta da 

participação de “Mad” e seus comparsas no homicídio de  Marcello Diotti, o que 

retira, por completo, a possibilidade de seu envolvimento nos homicídios de Marielle 

e Anderson,  tornando sem  credibilidade o afirmado por “Beto Bomba”, já que 

praticados em locais diametralmente opostos, em horários quase que simultâneos.

A investigação revelou que “Mad”, assim como “Major Ronald”, estava em local 

diverso do local em que se deu a execução da Vereadora  Marielle Franco e de 
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seu motorista, revelando mais um ponto de fragilidade das declarações de “Beto 

Bomba” e da própria versão trazida aos autos do IDC pela ex-PGR.

E não se olvide que os demais citados no áudio apontado como  supostos 

executores, naturalmente, também foram e são alvo de diversas  medidas 

cautelares apresentadas no PIC 001⁄2018, tendo sido “Mad” alvo de mandado de 

busca e apreensão na “Operação Submersos”, defl agrada pelo GAECO e a Polícia 

Civil, em mais um desdobramento do caso Marielle Franco e Anderson.

Além disso, “Macaquinho” e “Leleo” foram denunciados pelo  GAECO  nos 

autos da ação penal n.º: 0033292-80.2019.8.19.0203 por  integrarem organização 

criminosa.

E não bastassem os fatos acima investigados, cumpre trazer ao conhecimento 

dessa Corte da Cidadania, que, recentemente,  a partir da  análise do celular 

apreendido em poder do acusado  Ronnie Lessa foi identificada uma 

mensagem encaminhada por sua companheira Elaine Lessa ao próprio na qual 

encaminha foto de uma planilha reveladora, no sentido de que Elcio de Queiroz 

ingressou no condomínio Vivendas da Barra, onde residia Ronnie Lessa.

Entretanto, o registro de ingresso constava como da casa 58 e não da residência 

pertencente a Ronnie Lessa, qual seja, a casa 65⁄66. Contemporâneo a este achado, 

no dia 04⁄10⁄2019, foi realizado o interrogatório dos Acusados, onde Ronnie Lessa, 

de forma inovadora, muda a sua versão e passa a admitir que Elcio de Queiroz 

esteve em sua residência no dia e horas antes do crime.

A incompatibilidade entre tal revelação e foto da planilha fez com  que o 

GAECO, após a audiência e no mesmo dia solicitasse a expedição de  mandado 

de busca e apreensão para apreender as planilhas, cuja diligência se deu no dia 

05⁄10⁄2019 (sábado), mais uma vez, um demonstrativo da presteza e celeridade 

da atuação das autoridades estaduais.

Em prosseguimento e, acima de tudo, por haver a  imprescindibilidade de se 

dirimir a divergência da planilha e do depoimento  do acusado Ronnie Lessa, o 

empregado do Condomínio foi ouvido pela Delegacia de Homicídios, ocasião em 

que declarou que Elcio afi rmou como seu destino à casa 58, cuja autorização de 

ingresso teria sido emitida por pessoa detentora de foro de prerrogativa junto ao 

STF.

Após a conclusão desta dinâmica investigatória,  imediatamente, o 

GAECO⁄MPRJ paralisou a investigação,  tendo dado ciência dos fatos à chefi a 

institucional do MPRJ, bem como o presidente do STF e o Procurador-Geral da 

República.

Tal providência, naturalmente, se deu por expresso cumprimento das normas 

constitucionais, processuais e recentes decisões do STF acerca do tema, levando-

se em conta que, o MPRJ juntamente com os depoimentos,  igualmente, enviou 

documento que já demonstrava a incongruência no depoimento.
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Acima de tudo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de maneira 

pronta e imediata, descartou  qualquer possibilidade de envolvimento 

do candidato  à presidência da república no evento em questão,  inclusive, 

convocando entrevista e esclarecendo aos órgãos de imprensa para o fi m de se 

evitar especulações e ilações sensacionalistas.

é de se notar que, no dia 14⁄10⁄2019, a Delegacia de Homicídios  remeteu ao 

GAECO, uma mídia contendo arquivos de áudio consistente no registro de toda 

movimentação de ingresso de visitantes, no período de  janeiro até março de 

2018, no condomínio onde residia Ronnie Lessa.

Da perícia realizada pelo setor técnico do Ministério Público, em suma, restou 

comprovado que a voz que autorizou o ingresso de Élcio de  Queiroz era de seu 

comparsa Ronnie Lessa. A referida mídia foi  igualmente encaminhada ao STF e à 

PGR.

Cumpre ressaltar que as investigações fi caram então sobrestadas, sobretudo, 

todas as diligências que tangenciavam, de forma direta ou  indireta a referida 

autoridade, até que houvesse o pronunciamento pela douta Procuradoria-Geral 

da República, o que se deu na data de 06⁄11⁄2019.

Ato contínuo, o GAECO manejou medida cautelar de busca e  apreensão 

dos equipamentos de áudio e vídeo do apontado Condomínio,  com o fi to de 

prosseguir nas diligências, além de diversas outras já  determinadas pela digna 

Autoridade Policial.

Cumpre esclarecer que a Medida Cautelar de Busca e Apreensão foi cumprida 

na data de 07⁄11⁄2019 e o material apreendido foi remetido ao ICCE⁄RJ para perícia 

ofi cial.

Onde está a alegada omissão ou inércia estatal a justifi car o acolhimento do 

presente IDC?

Não existe e é absolutamente injustifi cável a presente medida processual e 

judicial proposta pela ex-PGR!

Outra vez mais, o Estado do Rio de Janeiro, por seu aparato  policial e o 

Ministério Público estadual demonstram que tais personagens foram alvo da ação 

das autoridades estaduais, checagem e confi rmação quanto à participação deste 

ou daquele delito, confome se dessume da cópia da denúncia em anexo.

Inobstante todo o exposto, não se afasta a possibilidade de que a  autoria 

intelectual dos homicídios de  Marielle Franco e de  Anderson Gomes possa ter 

correlação com Domingos Brazão ou, qualquer outra autoridade, daí continuarmos 

a investigar com afi nco, cada  hipótese ou versão, mas sem realizar  “diabruras”, 

inventar indiciados,  acusados ou transformando os inquéritos e processos em algo 

semelhante ao que fazia Tomás de Torquemada.

Por tais motivos, todos os contextos apuratórios, em nenhum  momento, 

restaram desprezados e diversas diligências estão em andamento,  sendo 
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catalogadas, analisadas, destrinchadas, confi rmadas ou não pelas  autoridades 

estaduais, sem desconsiderarmos qualquer linha investigativa,  inclusive alvo de 

medidas cautelares em curso, no presente momento em que se alinha esta peça 

de bloqueio em relação ao inconsistente e indevido IDC.

As investigações são extremamente laboriosas e criteriosas, sempre buscando 

responsabilizar os verdadeiros envolvidos nesta trama criminosa.

É de se afastar, assim, como restou demonstrado à saciedade, a alegada mácula 

ou ideia de falta de empenho ou de suposta interferência no plano investigatório 

desenvolvido pelo aparelho público estadual. 

VIII. O comprometimento investigatório do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro e da polícia civil. Desenvolvimento de várias medidas cautelares. 

A regularidade na investigação da autoria  intelectual referentes aos 

assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Na data de 18⁄03⁄2019 

foi  instaurado o IP 901-266⁄2019, em virtude do  desmembramento do IP 

901-385⁄2018 (cuja denúncia foi  oferecida). A resistência da Google Brasil 

Internet Ltda., Google LLC e do Facebook no fornecimento de esclarecimentos 

e informações para o prosseguimento das investigações. Questões pendentes 

de julgamento  no Superior Tribunal de Justiça nos RMS 60.698, 61.302 

e 62.143(Google) e RMS 62.277(Facebook):

Com o objetivo de fornecer a essa Corte da Cidadania, a real da  dinâmica 

investigatória empreendida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

e a Polícia Civil, afi gura-se relevante destacar, neste tópico,  algumas medidas 

cautelares adotadas e a oposição existente para a  obtenção de elementos 

probatórios que auxiliem na identifi cação de um eventual autor intelectual.

[...]

A partir da conjugação dos dados acima mencionados,  a  dinâmica 

investigativa alvitrada pelo Ministério  Público do Rio de Janeiro almeja 

estabelecer uma interseção de todos os pontos por onde passaram os “devices” 

(dispositivos), para que, a partir daí, já com o  universo bem mais restrito e 

com suspeitos  identificáveis, viabilize-se a análise do conteúdo dos  dados, 

inclusive dados cadastrais e conteúdo dos dados  armazenados nos sistemas 

operacionais respectivos,  que possibilitassem, dessa forma, a identificação 

dos suspeitos.

A manipulação de tais dados, com efeito, viabilizou a identificação  dos 

Executores e, de certo, poderá levar o Ministério Público Estadual ao mesmo êxito 

quanto ao mandante.

[...]

Restando assente que a Google e o Facebook prejudicaram o  acesso aos 

dados que lhe foram requisitados, fato que em momento algum  foi negado, já 

que limitaram-se a sustentar que não há norma que a obrigue  a armazená-los, 
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indubitavelmente, ostenta o dever jurídico de fornecê-los,  por se revelarem 

indispensáveis para a apuração dos crimes em tela, que assumiram repercussão 

internacional.

A identifi cação de quem dirigia o Cobalt e todos  os dados convergentes, 

pouco importando o tempo  passado após o crime, são impostergáveis 

à investigação,  ressalvado se a Google não quer ajudar ou colaborar na 

investigação que poderá viabilizar a identifi cação de criminosos.

Resumidamente, por conseguinte, demonstra o Ministério Público  que 

a investigação em curso está pautada no estrito cumprimento de 

todas  as regras processuais, submetendo-se ao devido processo legal e 

buscando  incessantemente a identificação do  autor intelectual  dos crimes 

de  homicídios de  Marielle Franco  e de  Anderson Gomes e da  tentativa de 

homicídio da Sra. Fernanda Gonçalves. 

IX. A lisura do comportamento investigatório do  Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro e da  polícia civil. Inexistência de morosidade, 

tibieza ou  retardamento na apuração dos fatos delituosos que  envolvem os 

homicídios de Marielle Franco e de Anderson Gomes, a tentativa de homicídio 

de Fernanda Gonçalves e todos as circunstâncias criminais correlatas ao caso 

principal. Condições plenas do  estado do rio de janeiro em dar continuidade 

às investigações:

O inquérito policial destinado à apuração dos  homicídios de  Marielle 

Franco e de Anderson Gomes, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda 

Gonçalves, em nenhum momento, sofreu a alegada infl uência, inefi ciência e nem 

contribuiu para estimular novos crimes.

Tampouco se verifica a presença de atividades deletérias emanadas  de 

criminosos infiltrados na Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro para  gerar 

delonga ou semear dúvidas, tal como sustentado, indevidamente, sem critério ou 

respaldo probatório, a fl . 10 da inicial, no sentido de justifi car o presente Incidente 

de Deslocamento de Competência.

A exordial não encontra abrigo em qualquer suporte probatório e tem a sua 

exposição lastreada em “disse me disse”, fofocas de corredores penitenciários e numa 

declaração isolada de um magistrado,  não  correspondendo a realidade fática do 

Estado do Rio de Janeiro, à medida que convola o Estado do Rio de Janeiro em um 

estado federado ao desabrigo da Lei e da Ordem, ou seja, que não teria condições 

para desenvolver qualquer combate à criminalidade.

[...]

A presente ação é um verdadeiro desserviço ao  preceito e primado 

federativo!

Como se vê, não só neste caso, mas em diversos envolvendo  milicianos e o 

crime organizado, independentemente da repercussão interna  ou no exterior, 
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as Instituições Estaduais (os órgãos policiais, do Ministério  Público e do Poder 

Judiciário) sempre envidaram todos os esforços em  elucidar e trazer a público 

os autores⁄executores do hediondo crime, prendendo-os, e a fase do processo já 

superou a da instrução.

De se notar que a Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro  demonstra 

cabalmente o esforço e todo o trabalho direcionado à elucidação  dos 

crimes  homicídios de Marielle Franco  e de  Anderson  Gomes,  bem como 

a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, para tanto, com a oitiva de mais 

de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e indiciados – vide fl s. 29⁄33 do 

2º volume das peças acostadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivando a impugnação completa do presente Incidente de Deslocamento 

de Competência e das  alegações fi nais do MPF de fl s. 491⁄506 do 3º volume 

do IDC n.º: 24⁄2019, a comprovação de que a sua defl agração está embasada em 

“disse me disse”, fofocas de corredores penitenciários e numa declaração isolada 

de um magistrado, o Ministério Público responde as mesmas e comprova a sua 

total impertinência.

A primeira das alegações desarrazoadas da  eminente ex-PGR  está 

circunscrita a ideia de que  o delegado da  polícia federal, o sr. Helio Khristian 

Cunha de Almeida  seria o “midas às avessas” e estaria criando entraves 

à investigação?

Isto é o mais puro devaneio e convém impugnar  especificadamente tal 

alegação!

Em nenhum momento, se perdeu o foco investigatório pela suposta atuação 

do referido delegado da Polícia Federal, sendo certo que o mesmo,  sequer é 

destacado no relatório policial de fl s. 26⁄154 da autoridade policial  ao concluir o 

inquérito policial e remessa ao Juízo com a representação da prisão preventiva dos 

Indiciados Ronnie Lessa e de Élcio Vieira de Queiroz.

Oportuno frisar, nesta oportunidade, que se entrave foi criado à investigação, 

o mesmo como bem frisado pela Ex-PGR, sem  dúvida nenhuma,  partiu de um 

depoimento colhido pela  polícia federal indevidamente na sua sede, o que 

indica a  inoportunidade de se manter o referido Órgão atuando paralelamente 

à investigação promovida pelas Instituições Estaduais e sem a devida orientação.

Aliás,  tal contexto é culpa exclusiva da ex-PGR, pois  a mesma, como é do 

conhecimento geral e amplo,  desde o dia  seguinte ao assassinato de Marielle 

Franco já tentava e estava seriamente disposta a trazer para a órbita federal, 

o exame investigatório e criminal da questão, tanto que instaurou pela Portaria 

n.º: 224, de 15 de março de 2018, um grupo de Procuradores da República para 

que fi zessem uma investigação dos fatos.

Tal afirmação está devidamente comprovada, levando-se em conta  que  o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  (MPRJ) para que tivesse a sua 

autonomia preservada e  mantida  para atuar no caso da morte da vereadora 
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Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mais do que rapidamente, teve 

que ingressar no Conselho Nacional do Ministério Público.

E Senhores Ministros, constatem que somente em 21⁄05⁄2019, a Procuradoria-

Geral da República revogou a portaria  PGR⁄MPF nº 224, de 15 de março de 

2018, que designava  Procuradores da República para o acompanhamento 

de todos os atos referentes às investigações.

O objetivo da ex-PGR já era instruir um Procedimento Preparatório de Incidente 

de Deslocamento de Competência (PPIDC) sem causa e sem  fundamento! Eis a 

verdade!

Anote-se que todo o comportamento da ex-PGR, a Sra. Raquel Dodge, sempre 

foi extremamente ofensivo ao contexto federativo, daí porque, na época, já foi 

alvo de reclamação do MPRJ ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

e, por óbvio, do seu  pronto acolhimento quanto à reclamação formulada pelo 

MPRJ.

Com a medida, o Ministério Público fl uminense obteve liminar que determinou 

aos Procuradores da República designados para instruir o  PPIDC que se 

abstivessem da prática de quaisquer atos não referentes às suas atribuições legais 

e constitucionais, preservando assim integral autonomia do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro na condução do caso, até a decisão fi nal da reclamação.

Por fi m, com a notifi cação da revogação da portaria por parte da PGR, o CNMP 

decidiu arquivar a reclamação do MPRJ, entendendo que o  procedimento que 

poderia violar sua autonomia deixou de existir,  permitindo-se, assim, que as 

investigações seguissem sob o comando do Ministério Público fl uminense.

Entretanto, como confessado na exordial do presente Incidente 

de  Deslocamento de Competência e na petição da Cautelar Inominada 

Criminal  n.º: 20⁄2019, a ex-PGR preferiu assumir uma atitude de confronto com 

as Instituições do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que acalentava o desejo de 

investigar o caso Marielle exclusivamente, tanto que  por requisição  da PGR 

houve a instauração do Inquérito Policial n.º:  477⁄2018-15-SR⁄PF⁄RJ, o qual 

serviu para atestar os equívocos provenientes da atuação da Polícia Federal.

Disso resulta que,  a ex-PGR empresta valor signifi cativo à  participação de um 

Delegado da Polícia Federal  que nenhum  protagonismo ou responsabilidade 

pela investigação  teve no andamento do Inquérito n.º: 901-00385⁄2018  e, 

muito  menos, influência no andamento do  nº 901-00266⁄2019, com atuação 

do  GAECO,  instaurado com o fi to de dar prosseguimento às  investigações no 

que tange à autoria intelectual.

Portanto, o Delegado da Polícia Federal, o Sr. Helio Khristian Cunha de Almeida, 

reputado o “Midas às avessas” pela ex-PGR, a bem da verdade, é um servidor público 

federal, ou seja, de responsabilidade exclusiva da União e, como tal, deveria a Ex-PGR 

se encarregar de  proceder ao seu controle e verificação de sua atuação, mesmo 

porque, como se infere dos autos do Inquérito n.º: 901-00385⁄2018 para elucidação 
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dos  crimes  homicídios de Marielle Franco  e de  Anderson  Gomes,  bem como 

a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, o referido delegado nenhuma 

participação efetiva desempenhou e, muito menos retardamento ao contexto 

investigatório deu causa!

A segunda alegação desarrazoada da eminente ex-PGR está centralizada nas 

declarações do Miliciano Orlando Oliveira de Araújo, vulgo Orlando “Curicica” e 

sua companheira Thais Ferreira Bahiense Rodrigues, prestadas aos Procuradores 

da República no Rio Grande do Norte, sem qualquer atribuição, considerando que 

os fatos versados no depoimento, embora  supostamente gravíssimos, apenas 

correspondiam ao Inquérito n.º: 901-00385⁄2018 e a outros delitos da competência 

da Justiça Comum estadual.

Tal circunstância, com efeito, determinou o comparecimento subsequente dos 

Promotores de Justiça do GAECO do MPRJ para a  constatação e renovação da 

referida prova, a par de assegurar a sua viabilidade.

Entretanto, o valor conferido às declarações de Orlando “Curicica” e as 

ilações retiradas pela Ex-PGR quanto ao provável  desvirtuamento da linha de 

investigação, obviamente, nunca se deram na forma imaginada pela mesma.

Logicamente, a investigação conduzida pelos Órgãos Estaduais não  se 

ateve às versões apresentadas nas referidas declarações, as quais se  pautavam, 

basicamente, pelo inconformismo do Declarante com o tratamento recebido na 

Delegacia de Homicídios, para tanto, empreendendo uma série  de denúncias 

contra diversas autoridades estaduais.

No entanto, tais declarações nenhuma referência elucidativa  apresentou ao 

caso concreto envolvendo os crimes homicídios de Marielle Franco e de Anderson 

Gomes, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, limitando-

se a tecer considerações de índole puramente pessoais dos motivos pelos quais 

entendia que os crimes foram articulados no denominado “Escritório do Crime”.

Curiosamente,  todo o inconformismo do declarante  só afl orou com a sua 

transferência para a  penitenciária federal de Mossoró, o que faz o MPRJ 

a  examinar as suas declarações com as reservas  necessárias e, naturalmente, 

a mesma atitude, deveria ter sido adotada  pela Ex-PGR, notadamente, em se 

tratando da defl agração de um Incidente de Deslocamento de Competência.

Concomitantemente as declarações prestadas por Orlando “Curicica”, o MPRJ 

verifi ca que a Ex-PGR empresta validez signifi cativa  aos depoimentos fi rmados 

por Rodrigo Jorge Ferreira, vulgo “Ferreirinha”,  inclusive, destacando a fl . 6 da 

exordial do IDC e nas alegações fi nais do MPF - única tese - que eles desviaram 

criminosamente  por meses o rumo das investigações desenvolvidas pela 

Delegacia de Homicídio carioca.

Nada mais equivocado! Vamos explicar.
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Todas as declarações prestadas por Orlando “Curicica”, “Ferreirinha”, “Beto 

Bomba”, “Fininho”, Domingos Brazão, Girão e outros,  obviamente,  sempre foram 

analisadas com a devida prudência e submetidas  ao natural balizamento, no 

sentido de se ter uma percepção ajustada do suporte probatório mínimo para a 

efetivação de um indiciamento ou, quiçá a instauração de qualquer ação penal.

O tempo decorrido para a confrontação de tais elementos está  plenamente 

justifi cado, máxime, se atentarmos para o fato de que os detalhes investigatórios 

buscados pelas autoridades estaduais não se  restringiram aos depoimentos 

prestados por eles, mas sim, em diversas medidas cautelares, como interceptação 

telefônica,  quebra de sigilo de dados telemáticos, interceptação  ambiental, 

buscas e apreensões no curso da  investigação, análise de imagens colhidas, 

com o escopo de cotejar com os depoimentos prestados32.

Engana-se, portanto, a Ex-PGR ao supor que a dinâmica  investigatória 

restou circunscrita a um só depoimento e, por conseguinte  prejudicada no seu 

desenvolvimento, novamente, “tomando as nuvens por juno”.

Tal perspectiva, aliás, é por demais superfi cial, porquanto uma investigação de 

menor porte, nem mesmo conceberia tal alinhamento  indicado pela Ex-PGR na 

exordial do IDC.

No que concerne aos depoimentos prestados por “Ferreirinha”, a verdade é que 

estes foram emitidos e direcionados para tentar desviar o  foco da investigação, 

por puro favorecimento pessoal33, o que gerou a apresentação de denúncia em 

relação ao indiciado  Rodrigo Jorge  Ferreira, vulgo “Ferreirinha”, conforme se 

dessume dos autos do IPL 477.

A despeito da denúncia formulada contra  Rodrigo Jorge  Ferreira, vulgo 

“Ferreirinha”,  o fato é que, embora  concretizada a prática do crime pelo 

Acusado, diversamente do que afi rma  a Ex-PGR, o mesmo não teve o condão 

de afastar o direcionamento  investigativo das Autoridades Estaduais (Polícia 

Judiciária e Ministério  Público estadual) quanto ao seu encaminhamento, 

mesmo porque,  simultaneamente, todas as linhas investigativas já realçadas e 

desenvolvidas (vide nota de rodapé 26) não foram postas à deriva.

Last but not least, é preciso atentar que  as  alegações  desarrazoadas da 

eminente ex-PGR elaboradas neste IDC e na APN 936, simplesmente, provocam 

tumulto processual na ação penal 00072026-61.2018.8.19.0001.

Este fato é incontroverso!

No entanto, o que é pior e mais deletério, é constatar que a defesa  está se 

servindo de toda a argumentação falaciosa e inconsistente  apresentada pela 

Ex-PGR para sustentar a suspensão da ação penal em  andamento contra 

os Executores dos crimes de  homicídios de  Marielle Franco  e de  Anderson 

Gomes, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, no intuito 

de infi rmar a prova penal legitimamente produzida e, assim, conseguir a liberdade 

e impunidade dos Acusados Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz.
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Esta balbúrdia processual foi diretamente propiciada pela atuação  da ex-

PGR ao propor o presente IDC n.º: 24⁄2019 e a uma Ação Penal de questionável 

viabilidade.

Como se pode visualizar, o prejuízo causado ao andamento da  ação penal 

para o julgamento dos Executores de Marielle Franco e  Anderson Gomes está 

sendo incomensurável e tem correlação direta com as ações manejadas pela ex-

PGR, pois o suporte probatório delas está sendo trazido aos autos da ação penal 

pelas Defesas dos Executores, o que é  particularmente nocivo em processos 

da competência do Tribunal do Júri,  onde o julgamento deve ser feito sem a 

apresentação de percalços processuais ou novidades fáticas que possam levantar 

dúvidas aos Jurados, nada obstante o MPRJ esteja pronto a responder a todas em 

Plenário.

A prática do Tribunal do Júri, notadamente, tarefa de pouca ou  nenhuma 

vivência à Ex-PGR impede que a mesma consiga enxergar o  malefício que 

produziu com a defl agração da APn 936 e do presente IDC 24⁄2019, porquanto, 

apenas disseminou e propagou em rede nacional ideias  e dúvidas acerca da 

condução da investigação dos Executores já concluída,  a fim de justificar o 

deslocamento de competência da apuração dos mandantes do crime.

Isso é inadmissível, acima de tudo, quando a ex-PGR demonstra pelos termos 

da petição inicial, que a ela sequer tinha conhecimento integral de tudo que foi 

objeto de investigação para viabilizar a defl agração da ação penal (APn 936) no 

STJ.

Diante do contexto apresentado, o que é certo concluir no presente  feito, é 

que toda a exposição fi rmada pela ex-PGR, de fato, resulta de um  interminável 

“disse me disse”, fofocas de corredores penitenciários e numa declaração isolada 

de um magistrado que não corresponde, como deixamos evidente, a realidade do 

Estado do Rio de Janeiro.

É inquestionável que o presente IDC n.º: 24⁄2019 é completamente impertinente 

e não se sustenta, considerando toda a dinâmica investigatória  produzida pela 

Polícia Judiciária e o ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Acima de tudo, como exaustivamente demonstrado, pelos dados e elementos 

ofertados nas peças juntadas pela Polícia Judiciária no 2º volume  do IDC n.º: 

24⁄2019 (fls. 9⁄289), os procedimentos de apuração prévia, no  âmbito das 

autoridades policiais, com atuação do Parquet local, foram  regulares e nos 

prazos, encontrando-se diversos com a instrução criminal  encerrada, ações 

penais em andamento (vide QR CODE inseridos pelo  MPRJ na presente peça), 

outros com as investigações que estavam  suspensas parcialmente, tendo em 

vista a decisão proferida no RE n.º:  1.055.941 -STF35 e alguns aguardando o 

julgamento dos recursos no STJ  para que a Google e o Facebook, fi nalmente, 

forneçam os dados  solicitados e as investigações possam ser desenvolvidas no 

Inquérito  Policial  nº 901-00266⁄2019  que apura a existência dos mandantes e 

demais procedimentos instaurados.
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Por tudo que foi trazido aos autos, o Ministério Público, com a devida vênia, 

verifica que no caso concreto, não há por que se devesse  efetivamente, na 

medida em que o Estado do Rio de Janeiro, pela atuação de sua Polícia Judiciária, 

conquanto subsidiada ou apoiada em alguns  momentos pela participação da 

Polícia Federal, do seu Ministério Público e  do seu Poder Judiciário, vislumbrar 

que tenha havido leniência ou omissão, ou seja, algo que revele inação do Estado 

do Rio de Janeiro, por suas autoridades constituídas, diante do fato que sempre 

foi objeto de persecução diligente, efi caz e efetiva. 

X. Análise das alegações fi nais do Ministério Público Federal de fl s. 491⁄509 

Independentemente da  manutenção nos autos. Inexistência de morosidade 

ou  retardamento na apuração dos fatos delituosos que  envolvem os 

homicídios de Marielle Franco e de Anderson Gomes, a tentativa de homicídio 

de fernanda Gonçalves e todos as circunstâncias criminais correlatas ao caso 

principal. Condições plenas do Estado do Rio de Janeiro em dar continuidade 

às  investigações. Não comprovação dos requisitos para  propositura do 

Incidente de Deslocamento de  Competência. Evidência de que os órgãos do 

sistema estadual demonstram condições de seguir no desempenho da função 

de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção:

Os argumentos trazidos à colação pelo Ministério Público, em  suma, 

impugnaram especifi camente a petição inicial do IDC n.º: 24⁄2019, bem como as 

alegações fi nais intempestivas juntadas às fl s. 491⁄506.

A transferência de investigações ou julgamentos da Justiça  Estadual para a 

Justiça Federal, necessariamente,  dependeria de que  a petição inicial fi zesse a 

narrativa e a indicação dos casos em que estão identifi cadas as graves violações 

de  direitos humanos no caso concreto, tal como previsto na norma  introduzida 

pela EC n.º: 45⁄04, in verbis:

“Art. 109, § 5º - Nas hipóteses de grave violação de  direitos humanos, 

o Procurador-Geral da República, com a  finalidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes  de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil  seja parte, poderá suscitar, perante o 

Superior Tribunal de Justiça,  em qualquer fase do inquérito ou processo, 

incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.”

  Portanto, a utilização do IDC - Incidente de Deslocamento de  Competência 

-, diante da sua evidente natureza processual e em razão de o  mesmo ser 

portador das características de  excepcionalidade  e  subsidiariedade, incorpora 

a necessidade de  comprovação cumulativa  dos seguintes requisitos:  (I)  grave 

violação de direitos humanos previsto em Tratado Internacional do  qual signatário 

o Brasil; (II) risco de responsabilização internacional do  Estado brasileiro em razão 

da incapacidade das instâncias locais para  realizar a investigação ou julgamento 

das graves violações de direitos  humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 

2, 3 e 5, Terceira Seção); e,  (III) a evidência de que os órgãos do sistema estadual 
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não mostram  condições de seguir no desempenho da função de apuração, 

processamento e julgamento do caso com a devida isenção.

No caso, a simples verifi cação dos elementos probatórios e dos  argumentos 

apresentados, com amparo em farta documentação, revela que  o Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Judiciária vêm realizando com total 

presteza às suas funções e atividades investigatórias, com isso, deslegitimando as 

afi rmações apresentadas pela ex-PGR.

Nenhuma linha de investigação foi desprezada, tanto que o Inquérito Policial 

Federal nº 477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ aberto em  01⁄11⁄2018, a partir de requisição da 

Procuradoria Geral da República (Portaria IPL nº 477⁄2018-15 – SR⁄PF⁄RJ constante 

às fl s. 02⁄03, do I Volume do IPF - autos digitalizados) concluiu pelo indiciamento 

de dois personagens, a saber: Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira.

Em 11 de março de 2019 foi oferecida Denúncia nos autos da ação penal n° 

0072026-61.2018.8.19.0001, perante o IV Tribunal do Júri da Comarca da Capital, 

em face de Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz,  imputando-lhes a participação nos 

crimes de homicídios praticados contra a  parlamentar Marielle Franco e o seu 

motorista Anderson Gomes, bem como  na tentativa de homicídio perpetrada 

contra a vítima sobrevivente Fernanda Gonçalves.

O processo está submetido ao segredo de justiça, tendo sido  realizado o 

interrogatório dos Réus na data de 04⁄10⁄2019, observando-se  dos autos, que a 

investigação foi desenvolvida  preponderantemente pelas autoridades estaduais, 

sem prejuízo da colaboração e estrutura Federal sempre que necessária.

Na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP 901-266⁄2019, em  virtude do 

desmembramento do IP 901-385⁄2018 (cuja denúncia foi  oferecida), visando 

o prosseguimento das investigações com  o fito de apurar a autoria intelectual, 

bem como outros  possíveis envolvidos e a motivação do crime, o que revela a 

continuidade da tarefa investigatória pelas Autoridades Estaduais.

Pondere-se, igualmente, que em 26⁄03⁄2019 o Ministério  Público do Estado 

do Rio de Janeiro ofereceu denúncia em  face de Ronnie Lessa e Alexandre Motta 

de Souza, perante a 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital, sob o nº 0056484-

66.2019.8.19.0001 imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação penal segue com auxílio do GAECO.

Ora ,  neste  passo,  a  exordia l  apresentada pela  ex-PGR se 

demonstra completamente vazia e desprovida de elementos que comprovem a 

omissão ou inércia dos Órgãos Estaduais, o que foi demonstrado nos autos com 

a juntada de vastíssimos elementos probatórios.

Aliás, como já foi asseverado pelo Ministério Público do Estado do  Rio de 

Janeiro, a petição inicial apresentada pela ex-PGR está embasada no  mais 

profundo “disse me disse”, não havendo na mesma, em resumo, a  indicação de 

qualquer prova de leniência, inércia ou falta de comprometimento das instâncias 
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estaduais em processar e julgar os  crimes  homicídios de Marielle Franco e 

Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves.

É de todo inviável, assim, se cogitar sobre o risco de  responsabilização 

internacional do Estado brasileiro, a qual sequer foi enunciada na petição inicial, o 

que demonstra a inconsistência da mesma.

Não há, por conseguinte, comprovação da ausência de parcialidade ou falta de 

isenção das Autoridades estaduais, porquanto o  inconformismo da ex-PGR está 

pautado, unicamente, em alegações especulativas a revelar mero inconformismo 

com a condução das atividades investigatórias.

Os autos materializam um capricho pessoal da ex-PGR, a qual queria e desejava 

assumir a investigação do caso Marielle Franco a qualquer custo desde o primeiro 

dia, mas que foi detida na sua intenção diante da resistência do Ministério Público 

do Rio de Janeiro e por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (vide 

Nota de Rodapé 1) e pela  própria manifestação da Família de Marielle Franco 

(vide documento de fl s. 512⁄514), a qual rejeita a participação e “federalização” da 

investigação, considerando os resultados obtidos até a presente data.

Convém espancar, por fi m, a alegação de que o caso Marielle Franco tivesse 

implicado em instauração de processo ou procedimento em Corte Internacional 

para  apurar a inércia do estado brasileiro na apuração dos  crimes, tal como 

enfatizado pelo Ministério Público  Federal às fls. 500, parte final, e 501, 

primeiro parágrafo.

Tudo inverdade!

A primeira inverdade contida a fl . 500, parte fi nal, em síntese, se refere a uma 

exortação do Escritório de Direitos Humanos da ONU cobrando uma investigação 

isenta do assassinato de Marielle Franco, no caso, realizada no DIA SEGUINTE AOS 

CRIMES (vide datas e confi ram Eminentes Ministros)36!

Mais nada!

E a manifestação do MPF contida a fl . 501, primeiro parágrafo,  igualmente, 

não conduziu a qualquer defl agração de processo ou  procedimento em Corte 

Internacional, mas apenas uma notícia de que a  pesquisadora da Anistia 

Internacional, a Sra. Lígia Batista, participou do lançamento do relatório “Lutando 

pelo fi m da violência contra mulheres na  política” que aconteceu no dia 08 de 

outubro, em Nova York.

O evento foi organizado pela Relatora especial da ONU sobre  Violência 

contra Mulheres, suas causas e consequências; Alto Comissariado  da ONU para 

Direitos Humanos e ONU Mulheres, ou seja, uma discussão salutar e puramente 

abrangente sobre os aspectos que geram a violência.

Não há nada e nunca houve nenhuma reclamação perante as  Cortes 

Internacionais acerca do andamento da investigação desenvolvida no Estado do 

Rio de Janeiro quanto ao caso Marielle Franco.
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Toda abordagem apresentada pelo MPF na sua exordial ou nas  alegações 

finais, em verdade, não possibilitam a demonstração de que os  requisitos 

indispensáveis a deflagração do presente IDC estejam presentes,  a saber: (I) 

grave violação de direitos humanos previsto em Tratado  Internacional do qual 

signatário o Brasil; (II) risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro 

em razão da incapacidade das instâncias  locais para realizar a investigação ou 

julgamento das graves violações de  direitos humanos previstos em tratados 

(IDC’s n.ºs: 1, 2, 3 e 5, Terceira  Seção); e, (III) a evidência de que os órgãos do 

sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da função de 

apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção.

Não houve assim a violação ao ideal universalista do Direito  Internacional 

dos Direitos Humanos, porquanto a atuação interna da República Federativa do 

Brasil, representada pelo Estado Federado -  Estado do Rio de Janeiro - cumpre, 

diariamente, todos os esforços à  preservação dos ditames reguladores de 

proteção aos Direitos Humanos e,  acima de tudo, dos Tratados Internacionais 

subscritos pelo Estado brasileiro.

Conclui-se, assim, que a atuação empreendida pelo Estado do Rio de Janeiro 

é responsável, não dando margem a qualquer insinuação de  falha proposital, 

negligência, imperícia ou imprudência na condução dos atos investigatórios.

A dinâmica investigatória levada a efeito pelo Estado do Rio de  Janeiro não 

possibilitou a defl agração de qualquer reclamação no plano  internacional, mas 

somente o mero inconformismo da eminente ex-PGR, o que afasta a possibilidade 

de reconhecimento do Estado brasileiro se achar em visa de descumprir metas ou 

obrigações internacionais de Direitos humanitários.

A eventual autorização de deslocamento da competência ou  chamada 

“federalização”, no caso concreto, seria uma ofensa ao plano da  autonomia 

federativa, gerando o amesquinhamento do Pacto Federativo, em  detrimento 

ao Poder Judiciário, Ministério Público e da Polícia Judiciária do Estado do Rio de 

Janeiro, sem falar, da nítida preterição ao Princípio do Juiz Natural e do Devido 

processo legal.

O instituto do Incidente de Deslocamento de Competência, com  efeito, foi 

criado para possibilitar à União federal fazer cumprir as obrigações internacionais, 

isto é, um mecanismo de tessitura idêntica ao da Intervenção Federal e que não 

pode ser utilizado como suporte aos caprichos pessoais da ex-PGR, notadamente, 

quando não descumprimento das determinações internacionais assumidas pelo 

Brasil no plano humanitário.

Sem a demonstração de que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia 

Judiciária do Estado do Rio de Janeiro tivessem dado ensejo ou propiciado algum 

resvalo no plano internacional dos direitos  humanitários, de fato, a presente 

pretensão se revela manifestamente improcedente.
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Desta forma, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  pleiteia a 

declaração de insubsistência do presente Incidente de  Deslocamento de 

Competência no plano da inépcia processual, como já analisado em parágrafos 

precedentes ou, quanto ao mérito da questão,  diante da comprovação 

inconteste de inexistência de (I) grave violação de direitos humanos previsto em 

Tratado Internacional do qual signatário o  Brasil; (II) risco de responsabilização 

internacional do Estado brasileiro em  razão da incapacidade das instâncias 

locais para realizar a investigação ou julgamento das graves violações de direitos 

humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 2, 3 e 5, Terceira Seção); e, (III) evidência 

de que os órgãos do  sistema estadual não mostram condições de seguir no 

desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com 

a devida isenção.

Requer, assim,  o Ministério Público do Estado do Rio  de Janeiro a 

improcedência do pedido, considerando  todos os argumentos jurídicos e 

fáticos apresentados na presente peça. 

XI. Da conclusão e do requerimento fi nal:

Dessa forma, resta claro que não houve insufi ciência do serviço de investigação 

ou ofensa de Tratado no plano internacional.

Também não há que se falar em qualquer tipo de conduta capaz 

de comprometer a apuração isenta dos fatos, como faz crer o Ministério Público 

Federal.

Assim, confi antes no acerto dos fundamentos jurídicos aqui elencados, espera 

e confi a seja indeferido o presente Incidente de Deslocamento de Competência, 

razão pela qual, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro passa a expor e 

requerer o seguinte:

a) - a juntada da presente peça, com 71 (setenta e uma.) laudas, para fi ns 

da apresentação de alegações fi nais da pretensão esboçada no presente 

Incidente de Deslocamento de Competência n.°: 24⁄2019;

b) -  Preliminarmente, que o  Ministério  Público do Estado do Rio 

de Janeiro, consoante o  disposto no art. 127,  caput, da Constituição 

Federal, é instituição  permanente, dotada de autonomia, essencial 

à função jurisdicional  do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime  democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis,  considerando o seu interesse na manutenção da 

atividade  investigatória no âmbito de atuação das Instituições do Estado 

do Rio de Janeiro, nesta oportunidade, traz aos autos a presente impugnação 

- alegações finais - e à míngua de orientação  regimental quanto ao 

processamento de processos dessa natureza, requer a V. Exa, a formalização 

de citação do Estado do Rio de Janeiro para a apresentação de resposta, 

querendo, no prazo que V. Exa. determinar, ex vi do disposto no artigos 5º, 

inciso LV, da CF⁄88 e 75, inciso II do NCPC;
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c) -  Preliminarmente, a inépcia da exordial  IDC - Incidente de 

Deslocamento de Competência  -, diante da sua  evidente natureza 

processual e em razão de o mesmo ser portador  das características 

de   excepcionalidade  e   subsidiariedade, o instituto incorpora a 

necessidade de  comprovação cumulativa dos seguintes  requisitos: (I) 

grave violação de direitos humanos previsto em Tratado Internacional 

do qual signatário o Brasil; (II) risco de  responsabilização internacional 

do Estado brasileiro em razão da  incapacidade das instâncias locais para 

realizar a investigação ou  julgamento das graves violações de direitos 

humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 2, 3 e 5, Terceira Seção); e, (III) a 

evidência  de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições 

de  seguir no desempenho da função de apuração, processamento 

e julgamento do caso com a devida isenção. Inexistência de comprovação 

dos requisitos.  extinção do processo sem o  julgamento do mérito na 

forma do artigo 485, inciso I do NCPC.

d) - A solicitação de que a mídia eletrônica integral dos  autos dos 

processos - número no STJ: RMS 60698⁄RJ  (2019⁄0119654-6), RMS 

61302⁄RJ (2019⁄0199132-0) e 62143  (2019⁄0318252-3) -, todos da relatoria 

do Sr. Ministro Rogerio  Schietti Cruz, da 6a Turma do STJ e, ainda, o RMS 

62277  (2019⁄0340180-5), da relatoria do Sr. Ministro Reynaldo  Soares da 

Fonseca, da 5a Turma do STJ os quais estão  submetidos ao cumprimento 

e estrita observância do Segredo de Justiça, sejam juntadas aos autos para 

comprovação da atuação  e diligência da Polícia Judiciária e do Ministério 

Público do Estado  do Rio de Janeiro, não sendo possível ao Ministério 

Público trazer  aos autos as peças que integram os referidos autos, mas 

que servem  de suporte à comprovação da dinâmica investigatória 

empreendida pelo Parquet estadual e narrada no item V desta peça;

e) - A solicitação de que a mídia eletrônica integral dos autos dos processo 

número no STJ: Cautelar Inominada Criminal n.º: 20⁄RJ (2019⁄0244212-4), da 

relatoria do Sr. Ministro Raul Araújo, o qual está submetido ao cumprimento 

e estrita  observância do Segredo de Justiça seja juntando aos autos,  não 

podendo o Ministério Público trazer aos autos as peças que  integram os 

referidos autos, mas que servem de suporte à  comprovação da dinâmica 

investigatória empreendida pelo  Parquet  estadual e narrada no item VI 

desta peça de bloqueio;

f ) - O Ministério Público protesta por todos os meios de  prova que se 

fi zerem necessários no decorrer do processo e admitidos em direito; e,

g) - Que o presente Incidente de Deslocamento de  Competência seja 

julgado improcedente, considerando os argumentos trazidos pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro nos itens IV a X desta peça, bem como 

diante do acervo probatório trazido à colação.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2019.” 
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A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, representando 
Agatha Arnaus Reis e Marinete da Silva, apresentou arrazoado às fl s. 689-699, 
pugnando pela “improcedência do presente incidente de deslocamento de competência, 
sem o prejuízo  de eventual cooperação de autoridades federais e estaduais para a 
integral solução das  investigações dos homicídios de Marielle Franco e Anderson 
Gomes e persecução criminal de todos os responsáveis pelas mortes”.

Afirma que, na perspetiva dos familiares das vítimas, “não se pode, 
com  seriedade, qualif icar a atuação das instituições de investigação e persecução 
penal fl uminenses como inefi ciente, desinteressada ou sem compromisso”.

Faz ainda as seguintes considerações:

“[...]  dada a complexidade das organizações criminosas  possivelmente 

envolvidas nos homicídios e dimensão das investigações possivelmente do crime 

político mais grave da história do Estado do Rio de Janeiro – avaliam as familiares 

das vítimas que o juízo de valor formado  pela Procuradoria Geral da República 

sobre a inefi ciência das investigações é superfi cial e incoerente com o conjunto 

de atos  investigativos praticados não apenas pela Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro, mas também pelo Ministério Público Estadual.

Muito ao contrário, tem-se na exordial deste incidente uma análise simplista 

enfocada em uma única linha investigativa, que despreza o  conjunto dos 

atos probatórios encetados no IP 901-00385⁄2018 que, não  obstante as falhas 

estruturais inerentes a toda e qualquer investigação de homicídio no Estado do 

Rio de Janeiro (sobretudo com possível envolvimento de funcionários do Estado), 

apresentou resultados relevantes  e teve sua independência sob constante 

escrutínio do parquet estadual.” 

“[...] muito ao contrário do alegado pela nobre Procuradoria Geral da República, 

todo o cenário colocado no presente IDC indica que a complexidade investigativa 

e a dimensão das consequências dos homicídios  de Marielle Franco e Anderson 

Gomes não permite diferenciar um  loucs de competência mais capaz ou mais 

imune ao poderio do crime organizado atuante no Estado do Rio de Janeiro que 

inclui, sem qualquer dúvida, o comprometimento de funcionários do Estado em 

todas as esferas federativas.

O único mecanismo, no caso em debate, capaz de assegurar a imparcialidade, 

eficiência e independência da investigação e persecução  penal é o papel 

fi scalizador exercido pelo Ministério Público Estadual, assim como pelas familiares 

das vítimas e pela própria sociedade, o que tem, até o momento contribuído para 

os resultados conquistados até aqui.”

 “[...] as familiares das vítimas veem com extrema preocupação o deslocamento 

de competência no estágio processual atual.

Isso porque é indiscutível a correlação entre a investigação do  mando 

dos crimes e a ação penal em curso contra os executores, a qual  encontra-se 

com a instrução fi nda, prestes a culminar-se a primeira fase do  rito processual 
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dos delitos de competência do tribunal do júri.  Evidentemente, a defesa dos 

acusados certamente poderá se utilizar da estratégia argumentativa no sentido 

do processamento conjunto da persecução penal contra os executores e contra 

os mandantes dos  homicídios, de forma que ocasionará demora processual, 

anulação de atos já praticados e até mesmo a soltura dos acusados.

Nesse sentido, eventual deslocamento poderá frustrar os  importantes 

resultados obtidos até aqui, na perspectiva das familiares.

Portanto, na percepção das familiares das vítimas, é evidente que, se existem 

eventuais dificuldades na esfera estadual que dificultam a  independência e 

devida diligência da investigação, não é possível descartar  que as mesmas 

estejam presentes no sistema de justiça federal e, neste  momento processual, 

eventual deslocamento de competência apenas traria maior demora na apuração 

dos delitos e prejuízo aos avanços já alcançados.” 

Monica Tereza Azeredo Benicio, viúva de Marielle Franco,  em sua 

manifestação de fl s. 704-714, consignou, de início, que “o acesso parcial aos 

autos acarretou signifi cativa limitação ao exercício desta manifestação, notadamente 

porque foi a Requerente privada de conhecer parte essencial do conteúdo que informa a 

discussão formulada neste IDC.”

No mais, assevera que:

“[...]  no caso Marielle Franco e Anderson Gomes, se de um lado foi  cogitado 

o risco da infl uência indevida das milícias do Rio de Janeiro junto às instituições 

locais, de outro foram divulgadas informações dando conta da vinculação ao caso 

de autoridade federal e familiar, razão pela qual  também não se pode afi rmar 

total isenção das instituições federais. Não é  possível deixar de anotar, a esse 

respeito, a estranheza da Requerente acerca da tardia manifestação do Ministro 

da Justiça em prol da federalização do caso.” 
“[...]  reitera-se a preocupação da Requerente com eventual  deslocamento 

da competência neste momento do caso, pois, embora restrita às investigações 

sobre os mandantes, poderá trazer prejuízos aos resultados já alcançados. Isso em 

razão da correlação das investigações relativas aos mandantes com a ação penal 

em tramitação contra os réus executores presos cautelarmente, cuja instrução já 

se encerrou e se aproxima o início das demais fases dos feitos de competência do 

tribunal do júri.” 

E arremata:

“1. Reitera o pedido de acesso integral aos autos deste IDC, para  fins de 

exercício efetivo de seus direitos à participação e acesso à justiça;
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2. Manifesta-se pela improcedência do pedido formulado pela  Procuradoria-

Geral da República, mantendo-se a competência das autoridades estaduais para 

prosseguir na investigação dos homicídios, sem prejuízo da participação, quando 

conveniente, das instâncias federais.” 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro peticionou às fl s. 723-726, 

informando que, a despeito de estar o feito tramitando em segredo de justiça, 

foi publicada matéria jornalística com um print screen de suas alegações fi nais. 

Assim, “o  Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro noticia o vazamento 

de informações contidas no processo do IDC 24⁄2019 submetidas ao segredo de justiça, 

o que justifi ca a instauração de inquérito.”

Instada a se manifestar, a Advocacia-Geral da União, por meio da petição 

de fl s. 743-751, pugnou pelo indeferimento do pedido, consignando ao fi nal do 

seu arrazoado que:

“23.  [...]  sem embargo de eventuais equívocos que possam ser  imputados 

à condução em trâmite pela PC-RJ, não nos parece adequado o  descarte 

apriorístico das contribuições em seara investigativa que podem ser alcançadas 

pela atuação direta do parquet estadual para a elucidação do capítulo referente 

aos mandantes, que podem ser desdobradas em futuras ações penais, por órgão 

legitimado e mais próximo aos fatos, cuja lisura e atuação adequadas não foram 

controvertidas no IDC, pelo MPF.

24. A propósito, a Polícia Federal, no OFÍCIO N Q  72⁄2019⁄DREX⁄SR⁄PF⁄AM, 

expedido ao STJ, consignou que elementos  decorrentes da investigação 

levada a efeito nos autos do IPL 477⁄2018-15  SR⁄PF⁄RJ e que podem auxiliar 

no aprofundamento das investigações sobre  o debatido no IDC, foram, 

reservadamente, encaminhados ao MP-RJ,  contribuição probatória que não 

reclama o deslocamento de competência.

25. Não bastasse isso, os próprios familiares da ex-vereadora posicionaram-se 

desfavoravelmente à federalização das investigações e  persecução penal, fator 

que, acreditamos, deve ser considerado e prestigiado pelo STJ.

26. Ademais, não se pode perder de vista que eventual  deslocamento de 

competência à revelia da vontade de familiares das vítimas pode sinalizar futuro 

questionamento da conduta da União, em instância do Direito das Gentes (CIDH), 

por estes interessados, sob eventual alegação (ainda que infundada) de que pode 

repercutir negativamente sobre as atividades investigativas e punitivas do Estado 

do PJ, no caso.

III - Conclusão e encaminhamentos

27. Com suporte nos subsídios prestados pela PF, nos documentos cujo acesso 

restou franqueado a este signatário e nos fundamentos de direito coligidos, com 
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destaque aos requisitos constitucionais e à jurisprudência do STJ, esta CGCJ fi rma 

compreensão no sentido de que não  há elementos sufi cientes que permitam 

manifestação favorável ao  deslocamento de competência vindicado pelo MPF, 

nos autos do IDC n o 24. [...]” 

O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, manifestou-se no sentido de “reiterar 

os termos das manifestações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (fl s. 

36⁄103) e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (fl s. 107⁄117)” (fl . 762).

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da petição de 

fl s. 771-799, ratifi cou os termos das manifestações anteriores, asseverando que: 

há atuação “harmônica e integrada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

com a Polícia Federal”; o Procurador-Geral da República reconhece a autuação do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no plano da segurança pública do 

Estado; desde a ocorrência dos crimes sob investigação, adotou várias medidas e 

realizou importantes diligências, mencionando, as mais recentes, quais sejam, a 

quebra dos sigilos bancário e fi scal e sequestro de bens dos acusados de serem os 

executores dos homicídios, bem como de pessoas próximas, além da apreensão 

de 117 fuzis incompletos.

Mais uma vez afi rma que “o Ministério Público deu total amplitude ao contexto 

investigatório para análise da participação dos acusados e prossegue adotando todas as 

providências que possam levá-los a responder por outros processos e, sobretudo, para 

desvendar a possível existência de mandante dos homicídios de Marielle Franco 

e Anderson Gomes e da tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves” (fl . 784).

Ao fi nal, pede “a juntada de todos os documentos listados nesta petição, a 

fi m  de que seja demonstrada a atuação do Ministério Público na investigação dos 

possíveis  mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e da 

tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves” (fl . 797).

Para facilitar o acesso às peças de informação, determinei à Coordenadoria 

de Feitos Criminais a digitalização dos presentes autos, para tramitação eletrônica.

Contudo, tendo em vista a necessidade, ainda, de se preservar 

o  sigilo  das  investigações em andamento no inquérito em questão, determinei, no 

mesmo despacho, que  fossem  excluídas da digitalização as fl s. 172-457 – vol. 

2  (que contêm informações  pormenorizadas oriundas da autoridade policial 

civil do Estado do Rio de Janeiro), lavrada a respectiva certidão, até que não haja 

mais diligências pendentes, o que será oportunamente verifi cado, para posterior 

juntada e complementação dos autos eletrônicos.
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Em razão do lapso de tempo decorrido desde as alegações finais até 

a presente  data, solicitei ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

que  trouxesse informações atualizadas acerca do Inquérito e do avanço das 

investigações.

Com presteza, o Parquet Estadual trouxe aos autos documentos sigilosos, 

os quais trazem informações sensíveis e relevantes para a apuração dos crimes 

sob investigação.  Por essa razão, requereu a manutenção do sigilo desses 

documentos, para  não comprometer a  efetividade das diligências em andamento, 

restrição de acesso que, evidentemente, não inclui o Ministério Público Federal, 

para quem, ato contínuo, foi franqueada vista dos autos integrais.

Determinei, pois, a extração das peças de informação  oriundas da 

autoridade  policial civil do Estado do Rio de Janeiro e das últimas trazidas 

pelo Ministério Público  do Estado do Rio de Janeiro –  porque fazem alusão 

expressa a  diligências em  andamento  –,  para serem atuadas em  apenso físico, 

mantido  deste  o  segredo de justiça  e,  por conseguinte, a restrição de acesso, 

enquanto o sigilo for imprescindível às investigações em curso.

Este processo foi, primeiro, incluído na pauta da sessão ordinária da 3.ª 

Seção do dia 29⁄04⁄2020, contudo, diante da emergência de saúde pública pela 

qual o país e o mundo atravessam, foram suspensas as sessões presenciais.

Com a normatização da real ização de julgamentos por 

videoconferência (Resolução CNJ n.º 314, de 20 de abril de 2020; e Resolução 

STJ⁄GP n.º 9 de 17 de abril de 2020, complementadas pelas Resoluções STJ⁄GP 

n.º 5 de 18 de março de 2020, n.º 8 de 15 de abril de 2020 e n.º 10 de 28 de 

abril de 2020) o feito foi incluído para a sessão ordinária do dia 27⁄05⁄2020.

Em 20⁄05⁄2020, recebi no Gabinete uma petição, encaminhada por e-mail, 

juntada às fl s. 572-584, na qual se pediu:

“I) A habilitação do Instituto Marielle Franco e Coalizão Negra por  direitos 

como partes interessadas nesse processo;

II) A suspensão condicional do processo, nos termos do art. 313, V, alínea a do 

Código de Processo Civil, para que não seja julgado o mérito  do Incidente de 

Deslocamento de Competência nº 24 enquanto tramita as  investigações no 

Supremo Tribunal Federal sobre as interferências de Jair Bolsonaro e seus fi lhos à 

Polícia Federal, retirando-se, portanto, o processo da pauta de julgamento da 3º 

seção do STJ do dia 27 de maio de 2020.” 
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Na mesma data, proferi decisão às fl s. 586-587, admitindo os Requerentes 

na condição de amicus curiae, e advertindo-os de que o ingresso no feito se daria 

na atual fase em que se encontra, ou seja, pronto para julgamento.

Quanto ao pedido de “suspensão condicional do processo”, determinei vista 

à  Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado  do Rio 

de Janeiro para manifestação, no prazo comum de 2 (dois) dias, o que foi 

atendido prontamente.

A Procuradoria-Geral da República, em manifestação subscrita  pelo 

Subprocurador-Geral da República Dr. Humberto Jaques de Medeiros às fl s. 

595-596,  “posiciona-se pelo indeferimento do requerimento do amicus curiae e 

prosseguimento do incidente a julgamento.”

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em manifestação subscrita 

pelos Drs. Orlando Carlos Neves Belém e Ricardo Ribeiro Martins às fl s. 598-

604, requereram:

“1 – O indeferimento do pedido de suspensão do processo  requerido 

pelo Instituto Marielle Franco e Coalizão Negra por Direitos, na  condição de 

amicus curiae, considerando a inexistência de prejudicialidade  entre o IDC e 

investigação penal em curso no STF, tal como explicitado pormenorizadamente 

no item 2, como também, em razão de o pedido não se coadunar com o papel 

desempenhado pelo amicus curiae na sua participação processual; e ,

2 – Que seja decretado o segredo de justiça quando em discussão  ou 

contenha o processo dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e 

prejudiciais ao desenvolvimento da investigação do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro por ocasião da realização da sessão  de julgamento, diante 

do segredo de justiça Assessoria de Recursos  Constitucionais Criminais Avenida 

Marechal Câmara, nº 350, 7º Andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP – 20.020-080 Tels. 

(021) 2550-7329,  (021) 2215-5973 e 99571-9269 (Assessor-Chefe) e-mail:  arc.

mprj@mprj.mp.br REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA SAF⁄SUL – Quadra  02, Lote 02, 

Bloco B, Salas 402⁄403, CEP – 70.070-600 Telefones: (061)3339-6607 e (061)3339-

6687 6 reconhecido na decisão de V. Exa de  fl s. 859⁄860 e, acima de tudo, pela 

indispensabilidade de o tema ser  abordado na sustentação oral do Parquet 

estadual, o que tornaria inútil o segredo de justiça.”

No dia 21⁄05⁄2020, proferi a decisão de fl s. 608-609, nestes termos:

“Em deferência à laboriosa atividade desenvolvida pelos institutos Requerentes 

– um deles, inclusive, por ostentar o nome da vítima do terrível homicídio que é 
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o cerne da discussão travada neste Incidente –,  em caráter  excepcional, admiti 

seus ingressos na condição de amicus curiae, mesmo  dias antes do julgamento 

ser realizado. A rigor, nem seria o caso de aceitar seu suposto auxílio, porque não 

haveria, a essa altura do processo, nada que os Requerentes pudessem contribuir 

para a apreciação da causa, porquanto já sobejamente instruídos os autos.

Sem embargo, quanto ao pedido de “suspensão condicional do processo”, não 

há, em absoluto, nenhuma relação tampouco prejudicialidade entre o Incidente em 

questão e o referido Inquérito instaurado perante o Supremo Tribunal Federal.

Ilações e conjecturas de conteúdo político não serão alvo de  debates na 

vindoura sessão de julgamento, obviamente adstrito a questões  jurídicas 

pertinentes ao caso.

Embora admitidos, repito, em caráter excepcional, a ingressarem no  feito às 

vésperas do julgamento, não serão recebidos pleitos que, ao invés  de ajudar o 

Tribunal no julgamento da causa, trazem potencialmente tumulto ao processo.

Ante o exposto, indefi ro o pedido de suspensão.” 

Às vésperas do julgamento, também pediu ingresso nos autos como 

parte interessada Elcio Vieira de Queiroz. Proferi a decisão de fl . 626, admitindo-o 

com as mesmas restrições aplicadas aos demais particulares que ingressaram no 

feito.

Feito submetido a julgamento perante a Terceira Seção na data aprazada.

É o relatório. 

 VOTO 

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora):  

I – Preliminar de inépcia da petição inicial do IDC

Não há nenhum defeito formal que impeça o recebimento do pedido 

deduzido pela  Procuradoria-Geral da República. A nominada “preliminar” 

levantada pelo  combativo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na 

verdade, diz  respeito claramente ao mérito da controvérsia posta em debate e, 

portanto, será assim analisado em seguida. 
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II – Preliminar de intempestividade das alegações fi nais da  Procuradoria-

Geral Da República

A propósito, a Constituição Federal dispõe que, “Nas hipóteses de 

grave  violação de direitos humanos, o  Procurador-Geral da República, com a 

f inalidade de  assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 

internacionais de direitos  humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 

perante o Superior Tribunal de  Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, 

incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal” (art. 109, § 5.º, i). 

O RISTJ, por sua vez, estabelece que, “perante o Tribunal, funciona 

o  Procurador-Geral da República, ou o Subprocurador-Geral, mediante delegação 

do  Procurador-Geral” (art. 61); e ainda que “o Ministério Público Federal 

manifestar-se-á nas  oportunidades previstas em lei e neste Regimento” (art. 62), 

sendo certo que, na condição de fi scal da ordem jurídica, é sempre chamado a 

intervir nos feitos criminais perante este Superior Tribunal de Justiça.

Assim, infere-se da norma constitucional que a participação do Procurador-

Geral  da República nestes autos é  compulsória, quer seja pela legitimidade 

exclusiva para suscitar o  Incidente de Deslocamento de Competência e, por 

conseguinte, acompanhá-lo, quer seja pelas  normas legais e regimentais que 

impõem a sua manifestação em feitos criminais.

Nesse contexto, o atraso na entrega das alegações fi nais da Procuradoria-

Geral da República – em prazo impróprio, por mim arbitrado,  diga-se – não 

implica sua desconsideração, uma vez que  imprescindível  sua manifestação 

para o regular processamento e julgamento do incidente em epígrafe, sobretudo 

tendo em conta o relevante interesse público em questão.

Vale frisar, ainda, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – até 

pela inexistência de um rito estanque – sempre esteve à vontade para trazer 

aos  autos toda a documentação e argumentações que entendesse necessárias 

à elucidação das  questões em torno do Incidente em tela, mesmo depois do 

prazo para alegações fi nais. A última manifestação, a propósito, foi em atenção 

a um pedido meu para a Senhora Promotora de Justiça Dra. Simone Sibilio do 

Nascimento, Coordenadora do GAECO, atualizar as informações acerca  das 

investigações. Vê-se, portanto, que não houve quebra de paridade de armas.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro de intempestividade da entrega das alegações fi nais pelo Ministério 

Público Federal e, por conseguinte, o pedido de desentranhamento da  referida 

peça. 
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III – Pedido de juntada de cópia de autos de processos em trâmite no STJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a juntada aos autos 

de cópia dos seguintes processos em trâmite nesta Corte: RMS 60698⁄RJ,  RMS 

61302⁄RJ e RMS 62143⁄RJ, estes sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti 

Cruz; RMS 62277⁄RJ, distribuído, inicialmente, ao Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, e, posteriormente, redistribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz; 

e Cautelar Inominada Criminal n.º 20⁄RJ (2019⁄0244212-4), Relator Ministro 

Raul Araújo. Esses processos serviriam de “suporte à  comprovação da dinâmica 

investigatória empreendida pelo Parquet estadual”.

Não vejo, contudo, nenhuma necessidade de juntar tais cópias a estes autos, 

na  medida em que a indicação, pura e simples, do conteúdo deles, feita pelo 

zeloso órgão do Ministério Público, é sufi ciente para a fi nalidade almejada.

Por essa razão, deixo de atender à solicitação. 

IV – Ingresso no feito de familiares das vítimas e dos acusados dos homicídios e, 

às vésperas do julgamento, dos amici curiae

Quanto à participação dos particulares neste Incidente – Monica 

Tereza  Azeredo Benicio, viúva de Marielle Franco; Agatha Arnaus Reis e 

Marinete da Silva, familiares das vítimas; Ronnie Lessa – um dos acusados dos 

homicídios sob investigação; Domingos Inácio Brazão – Conselheiro do TCRJ, 

afastado do cargo por  decisão deste Superior Tribunal de Justiça e também 

denunciado nos autos da APn 936⁄DF, sob a relatoria do Ministro Raul Araujo 

–, cumpre anotar que, de início, havia indeferido os pedidos para terem acesso 

aos autos e de se manifestarem como “assistentes de acusação” ou como “partes 

interessadas”.

Primeiro, porque o Incidente em epígrafe se refere à  Inquérito  ainda em 

curso perante a autoridade policial civil fl uminense e, portanto, sem nenhuma 

acusação formal, apenas investigações, cujo sucesso, aliás, depende, em boa parte, 

do resguardo do sigilo das diligências em andamento.

Vale lembrar que, nos termos do  art. 20 do Código de Processo Penal, 

“A  autoridade assegurará no inquérito o  sigilo  necessário à elucidação do fato ou 

exigido pelo interesse da sociedade.”

Entretanto, o  art. 14  do mesmo Código, permite a  participação 

colaborativa de terceiro interessado no inquérito nestes termos: “O ofendido, ou 
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seu representante legal, e o  indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será 

realizada, ou não, a juízo da autoridade.” Essa potencial colaboração, a propósito, 

nunca foi impedida.

A despeito do inequívoco direito de as três primeiras Requerentes 

participarem, na condição de assistente de acusação, nos termos do art. 268 e 

seguintes do Código de  Processo Penal, de eventual futura ação penal contra os 

mandantes do homicídio em questão,  nesta atual fase da persecução penal, 

não me pareceu oportuna, a princípio, a participação de  terceiros interessados 

neste Incidente, mormente em razão da inarredável necessidade de se assegurar 

o bom andamento das diligências pendentes, pano de fundo da discussão 

travada nestes autos.

No mesmo diapasão, foi a manifestação do Parquet Federal, que ressaltou: 

“o  IDC trata de incidente processual no curso de inquérito policial, no qual não se 

prevê a assistência à acusação, própria da fase judicial” (fl . 84).

Quanto aos outros dois Requerentes, embora seja legítimo e inquestionável 

o  interesse manifestado pela investigação que, afinal, busca identificar 

o mandante ou mandantes  dos crimes nos quais estão, em tese, direta ou 

indiretamente implicados, não é esse o escopo do debate travado nestes autos, isto 

é, não se está a investigar quem quer que seja. O foco da discussão, repita-se, é 

saber se a investigação deve ou não ser transferida da Polícia Civil para a Polícia 

Federal.

E nem se argumente com a Súmula Vinculante n.º 11 (“É direito do 

defensor,  no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, 

já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência 

de  polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”), na medida 

em que, se  interesse tiver o defensor dos acusados em buscar os elementos 

de prova  já produzidos  no  inquérito em questão, deve dirigir a solicitação à 

autoridade policial encarregada da investigação ou ao juízo competente.

Nestes autos, repita-se, estão as peças necessárias para julgar 

o  Incidente  suscitado pela Procuradoria-Geral da República, que pede a 

transferência das investigações para a esfera federal, com o propósito primordial 

de “assegurar o cumprimento  de obrigações decorrentes de tratados internacionais 

de direitos humanos dos quais o  Brasil seja parte”. Evidentemente, não está em 

debate a validade ou não de elementos de prova já colhidos e carreados àquele 

Inquérito.
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Sem embargo, diante da insistência dos familiares das vítimas e dos 

supostos  envolvidos nos crimes investigados, e para evitar desdobramentos 

recursais dessa questão,  reconsiderei  as decisões anteriores para deferir-

lhes o ingresso no feito e, portanto, acesso aos  autos,  mas deixando de fora 

as informações pormenorizadas oriundas da autoridade  policial civil do Estado 

do Rio de Janeiro, para não comprometer o resultado das  investigações, uma 

vez que explicitava  diligências em andamento. Tal cautela, ao meu sentir,  não 

implicou  nenhuma  restrição ao direito de petição, conforme se infere das 

manifestações acostadas aos autos, as quais trataram amplamente da controvérsia 

trazida pela Procuradoria-Geral da República.

Por fim, às vésperas do julgamento, o Instituto Marielle Franco 

e  Coalizão Negra por Direitos requereram ingresso no feito. Em deferência 

à laboriosa  atividade desenvolvida pelos institutos Requerentes – um deles, 

inclusive, por ostentar o nome da vítima do terrível homicídio que é o cerne da 

discussão travada neste Incidente –, em caráter excepcional, admiti seus ingressos 

na condição de  amicus curiae, mesmo dias antes do  julgamento ser realizado. 

A rigor, nem seria o caso de aceitar seu suposto auxílio, porque não  haveria, 

a essa altura do processo, nada que os Requerentes pudessem contribuir para 

a apreciação da causa, porquanto já sobejamente instruídos os autos.

E, quanto ao pedido de suspensão, conforme relatado, foi indeferido, uma 

vez que  não há, em absoluto,  nenhuma relação tampouco prejudicialidade  entre 

o Incidente em questão e o referido Inquérito instaurado perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

V – Pedido de instauração de inquérito para apurar vazamento de documentos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro peticionou  às fl s. 723-

726, informando que, a despeito de estar o feito tramitando em segredo de 

justiça, foi publicada matéria jornalística com um print screen de suas alegações 

fi nais. Assim, “noticia o vazamento de informações contidas no processo do IDC 

24⁄2019 submetidas ao segredo de justiça, o que justifi ca a instauração de inquérito.”

Faço questão de registrar que, nesses quase 19 anos exercendo o honroso 

cargo de ministra deste Superior Tribunal de Justiça, nunca houve nos feitos sob 

a minha relatoria  qualquer tipo de vazamento,  enquanto  os autos tramitavam 

entre meu Gabinete, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal.
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Entretanto, a partir do momento em que mais partes têm acesso aos autos, 

quase sempre, vemos esse tipo de divulgação seletiva de peças processuais pela 

imprensa – e não vai aqui nenhuma insinuação, tampouco acusação. É apenas 

um registro de um fato.

É muito difícil apurar esse tipo de divulgação indevida de documentos sob 

segredo de justiça, porque são muitos os que passaram a manusear os autos, e os 

jornalistas se valem da prerrogativa de manter o “sigilo da fonte”, além de, até 

hoje, os tribunais não os responsabilizarem por tais publicações.

Não obstante, assiste razão ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

De fato, pode haver conduta criminosa a ser apurada.

Acolho, pois, a manifestação ministerial para determinar à Polícia Federal 

a instauração de inquérito para apurar eventual delito e sua autoria.

 VI – Contextualização

A Constituição da República de 1988, mantendo a tradição inaugurada 

em 1891, consagrou o princípio federativo, alçado à condição de cláusula pétrea 

(art. 60, § 4.º, inciso I),  como pilar fundamental da República Federativa do 

Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito. E o consectário lógico 

de se estabelecer a forma federativa de Estado é o reconhecimento explícito da 

autonomia dos entes que compõem o pacto federativo.

Não obstante, a própria Carta Magna autoriza a União a intervir nos 

Estados (art. 34) e os Estados em seus Municípios (art. 35), mas em  situações 

excepcionais, as quais,  ressalte-se, ensejam a ação drástica justamente para 

preservar a integridade da Federação.

Outrossim, os  direitos humanos  sempre tiveram lugar de destaque nos 

textos  das Constituições brasileiras. Na atual Constituição Federal de 1988, 

dentre os princípios  fundamentais, estão  a dignidade da pessoa humana, que 

é fundamento da República  Federativa do Brasil (inciso III do art. 1.º), e  a 

prevalência dos direitos humanos, que rege as  relações internacionais do Brasil 

(art. 4.º, inciso II).

Os  tratados internacionais sobre direitos humanos, submetidos a regime 

de votação especial em cada Casa do Congresso Nacional, assim aprovados, são 

equivalentes às emendas constitucionais (§ 3.º do art. 5.º, incluído pela Emenda 

Constitucional n.º 45⁄2004).
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O hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, aliás, é no sentido 

de  considerar que os  tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados 

pelo Congresso Nacional fora da hipótese do § 3.º do art. 5.º, são incorporados 

ao ordenamento jurídico pátrio como norma supralegal.

Há expressa indicação do legislador constituinte de que o Brasil propugnará 

pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos (art. 7.º).

A União pode se valer da  intervenção  nos Estados e no Distrito 

Federal para assegurar a observância de princípios constitucionais, dentre eles, os 

direitos da pessoa humana (alínea b, inciso VII, do art. 34).

Nesse contexto, o Legislador preocupou-se em criar mais um instrumento 

apto a  garantir a prevalência dos direitos humanos, mormente prevendo 

uma  forma mais branda de  intervenção  da União na esfera estadual, desde que 

atendidos certos pressupostos.

O  incidente de deslocamento de competência, por iniciativa exclusiva 

do  Procurador-Geral da República, de fato, permite à União a excepcional 

intervenção na esfera de atuação local, de uma forma menos drástica do que a 

intervenção prevista nos moldes do art. 34,  visando ingressar supletivamente 

em casos que, eventualmente, pudessem trazer consequências  danosas 

para o Brasil no cenário internacional, quando constatado o desrespeito a 

compromissos assumidos nessa seara.

Trata-se, como se sabe, de instituto introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Emenda Constitucional n.º 45⁄2004, que acrescentou o § 5.º ao 

art. 109 da Constituição Federal, in verbis:

“§ 5.º  Nas hipóteses de  grave violação de direitos humanos, o  Procurador-

Geral da República, com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de  direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 

inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça 

Federal.”

 Oportuno destacar que, até hoje, inexiste legislação ordinária disciplinando 

a norma constitucional, o que, no entanto, não afasta sua imediata aplicabilidade, 

a teor do § 1.º do art. 5.º da Constituição Federal:

“§ 1.º  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais  têm 

aplicação imediata.”
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Assim, coube a este Superior Tribunal de Justiça a tarefa de delimitar 

suas nuanças até que o legislador ordinário o faça.

Participei dos julgamentos dos primeiros IDC’s suscitados perante este 

Superior Tribunal de Justiça. Fui Relatora do IDC n.º 02, o primeiro a admitir a 

transferência da persecução penal para a esfera Federal. Naquela oportunidade, 

teci as seguintes considerações e ponderações, ainda pertinentes:

“Dessume-se da norma constitucional que o incidente de  deslocamento de 

competência para a Justiça Federal fundamenta-se,  essencialmente, em  três 

pressupostos:

(1) a existência de grave violação a direitos humanos;

(2) o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento 

de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; e

(3) a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer  respostas 

efetivas.

Os dois primeiros estão expressos na Carta Magna; o terceiro se  apresenta 

como consectário lógico daqueles. Afinal, só se justificaria a  transferência 

da competência no caso de o Estado não estar cumprindo suas  obrigações 

institucionais.

A propósito, por ocasião do julgamento do IDC 01⁄PA perante esta Eg. Terceira 

Seção, publicado no DJ de 10⁄10⁄2005, o eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Relator, expressou o mesmo entendimento, nestes termos, in verbis:

“Além dos dois requisitos prescritos no §  5º do art. 109 da  CF, quais 

sejam, (a) grave violação a direitos humanos e (b) assegurar o cumprimento, 

pelo Brasil, de obrigações decorrentes  de tratados internacionais,  é 

necessário, ainda, a presença de  terceiro requisito,  (c) a incapacidade 

(oriunda de inércia,  negligência, falta de vontade política, de condições 

pessoais,  materiais etc.) de o  Estado-membro, por suas instituições 

e  autoridades, levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução  penal. 

Tais requisitos  –  os três  –  hão de ser  cumulativos,  o que  parece ser de 

senso comum, pois do contrário haveria indevida, inconstitucional, abusiva 

invasão de competência estadual por  parte da União Federal, ferindo o 

Estado de Direito e a própria federação, o que certamente ninguém deseja, 

sabendo-se,  outrossim, que o fortalecimento das instituições públicas 

– todas, em todas as esferas – deve ser a tônica, fi el àquela asserção segundo a 

qual, fi guradamente, “nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais 

fraco”. Para que o Brasil seja pujante, interna e externamente, é necessário 

que as suas unidades federadas – Estados, DF e Municípios –, internamente, 

sejam, proporcionalmente, também fortes e pujantes.” 
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[...]

Com efeito, a caracterização da grave violação a direitos humanos, a ponto de 

autorizar a incidência da regra de exceção, esbarra na subjetividade do avaliador e 

na variedade de parâmetros possíveis de serem considerados para a constatação 

do fato. Sem embargo, é da responsabilidade deste Superior Tribunal de Justiça, 

observada a  razoabilidade e a proporcionalidade da medida, examinar o caso 

concreto e dar efetividade à norma constitucional, superando tais difi culdades.

Os direitos humanos, desde há muito, têm sido tema de debate entre os povos 

assim considerados civilizados, que buscam o aprimoramento das relações sociais 

com a valorização do indivíduo.

O respeito aos direitos inerentes à condição de pessoa humana, cujo conteúdo 

histórico é variado e está em constante expansão, é reconhecidamente o alicerce 

para construção de uma sociedade justa,  fraterna e solidária, que assegure ao 

indivíduo proteção contra ações atentatórias a sua dignidade.

Vivencia-se, hoje, um irrecusável processo de mitigação das  fronteiras 

entre países, sociedades, culturas e economias, que se  convencionou chamar 

de “globalização”. Nesse contexto, insere-se a  preocupação internacional com 

algo que, não faz muito tempo, era assunto  predominantemente doméstico: 

efetivação dos direitos e garantias individuais relacionados à dignidade da pessoa 

humana.

Os países se comprometem, assim, a garantir esses direitos internacionalmente 

consagrados, como forma de se apresentar perante a comunidade internacional 

como um lugar onde as pessoas são respeitadas e podem ir e vir, viver, trabalhar 

e se relacionar dentro de uma sociedade que  lhes garantam as expressões da 

liberdade.

Não se trata, por certo, de mera retórica. A inobservância de  compromissos 

assumidos nesse patamar pode acarretar consequências  danosas ao Estado 

“infrator”, na medida em que, além das sanções diretas –  quando aceita a 

jurisdição supranacional, como é o caso do Brasil –, ainda podem tais violações 

repercutir em outras esferas de interesses, mormente o econômico: a depender 

da extensão do dano, cria-se um cenário de  desestímulo ao aporte de capitais 

e investimentos externos no país, por  fundado receio dos riscos decorrentes da 

instabilidade e da insegurança gerada pelo desrespeito aos direitos humanos.

Se, por um lado, é justificada, e legítima, a existência de  instrumentos de 

intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, por  outro lado, há de se 

utilizá-los com parcimônia e ponderação, sob pena de  se desvirtuar a divisão 

de atribuições e competências entre os entes da  federação, com potencial 

capacidade de criar com o remédio mais problemas do que a solução buscada.

Como bem anotado pelo eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima  por 

ocasião do julgamento do primeiro incidente de deslocamento de competência 

submetido a esta Corte:
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“4.3 - É imprescindível, todavia, verifi car o real signifi cado da expressão 

“grave violação de direitos humanos”, tendo em vista que todo homicídio 

doloso, independentemente da condição pessoal  da vítima e⁄ou da 

repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave 

violação ao maior e mais  importante de todos os direitos do ser humano, 

que é o direito à vida. Esta é uma das difi culdades.

4.4 - Destarte, não é razoável admitir – sob pena, inclusive, de esvaziar a 

competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça 

Federal – que todos os processos  judiciais que impliquem grave violação 

a um desses direitos possam  ensejar o deslocamento da competência 

para o processamento e  julgamento do feito para o Judiciário Federal, 

banalizando esse  novo instituto, que foi criado com a finalidade de 

disponibilizar  instrumento capaz de conferir eficiente resposta estatal 

às violações  aos direitos humanos, evitando que o Brasil venha a 

ser  responsabilizado por não cumprir os tratados internacionais, por  ele 

fi rmados, que versem sobre esses direitos internacionalmente protegidos.

[...]

6.1 - Vetores basilares para se saber, concretamente, qual  a regra ou 

garantia constitucional deva prevalecer resulta, assim, da observância dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

A exegese da norma constitucional deve observar, portanto, os  princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, cujos conteúdos são  bastante largos, 

cabendo ao intérprete sua fi el aplicação observadas as peculiaridades da hipótese 

sob análise. Os textos constitucionais  contemporâneos, a propósito, tendem 

a fazer prevalecer os princípios sobre  as regras, o que enseja a ponderação de 

valores, tarefa a ser realizada com a análise do caso concreto.

[...]

Contudo, não é a inconteste gravidade das circunstâncias do crime  em 

tela razão sufi ciente, por si só, para autorizar a medida excepcional. Há  de se 

verificar, outrossim, se estão presentes os segundo e terceiro  pressupostos, 

respectivamente, se existe risco de responsabilização internacional decorrente do 

descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais, 

bem como se as ações das autoridades locais não têm sido efetivas.

[...]

Vale ressaltar, desde logo, que a luta contra violações aos direitos  humanos, 

em especial em nosso país, é uma tarefa árdua e encontra muitos  obstáculos 

históricos, inclusive decorrentes da escassez de recursos. E a  excepcional 

possibilidade de se levar uma investigação ou uma ação em andamento para a 

esfera federal não signifi ca impor uma hierarquia, aliás inexistente, entre os entes 

federados, tampouco menosprezar a ação da  Justiça e do Ministério Público 
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estaduais ou dos órgãos executivos locais. A  correção e a boa-fé da ação dos 

agentes estaduais são, a princípio, presumidas.

No entanto, justamente por precariedades ou limitações estruturais,  pode 

restar caracterizada a defi ciência da atuação das autoridades locais na consecução 

de suas atividades institucionais, até mesmo para averiguar e reprimir eventuais 

desvios de conduta dentro dos seus próprios órgãos.

Diante da notória dificuldade de se implementar políticas públicas  de 

concreção dos direitos fundamentais, este país tem vivenciado algumas  graves 

violações aos direitos humanos, o que não quer dizer que se cogite  federalizar 

toda e qualquer ação.

Repita-se: há de se verifi car a razoabilidade e a proporcionalidade da medida 

excepcional, com vistas a viabilizar uma atuação estatal mais  eficiente em 

determinados casos com potencial capacidade de implicar sanções internacionais 

ao Brasil, quando há reconhecida inércia ou  inefi ciência das autoridades locais 

que justifi que tal excepcionalidade.” 

De lá para cá, todos os Incidentes de Deslocamento de 

Competência suscitados  perante esta Corte foram apreciados sob 

essas diretrizes traçadas desde os primeiros  julgamentos, quais sejam, 

a  excepcionalidade,  necessidade,  imprescindibilidade,  razoabilidade e 

proporcionalidade da medida, observada a exigência de se reunir os  seguintes 

pressupostos para o seu deferimento:  (1)  a existência de grave violação a 

direitos humanos; (2) o risco de responsabilização internacional decorrente do 

descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; 

e  (3)  a incapacidade das instâncias e  autoridades locais de oferecer respostas 

efetivas.

Confi ram-se, ilustrativamente, os seguintes precedentes que reafi rmam 

esses parâmetros:

“Incidente de Deslocamento de Competência.  Chacina do Cabula. Operação 

policial conduzida em  Salvador⁄BA que resultou na morte de 12 pessoas entre 

15 e  28 anos e em 6 feridos, em fev⁄2015. Denúncia oferecida pelo  Ministério 

Público Estadual, acusando os policiais envolvidos na operação do cometimento 

do crime descrito no art. 121, § 2º, I (segunda fi gura - torpe), III  (última fi gura - 

perigo comum) e IV (segunda fi gura -  emboscada), do Código Penal. Sentença 

de absolvição  sumária. IDC suscitado pelo Ministério Público em  conjunto com 

apelação dirigida ao Tribunal de Justiça. Inexistência de evidência de que os órgãos 

do sistema  justiça (estadual) careçam de isenção ou das condições  necessárias 

para desempenhar as funções de apuração, processamento e julgamento do caso.
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1. O Incidente de Deslocamento de Competência foi instituído pela Emenda 

Constitucional n. 45⁄2004, que inseriu um § 5º no art. 109 da Constituição Federal, 

atribuindo a esta Corte a competência para o seu  julgamento. Na esteira do 

comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, de 16⁄02⁄2005, promoveu a inserção 

de tal incidente no rol dos feitos  submetidos a este Tribunal Superior, sem 

contudo, à míngua de norma legal  que regulamente devidamente a previsão 

constitucional, dispor sobre regras que orientem o modo como deve ele tramitar 

e ser processado.

2.  A jurisprudência consagrou três pressupostos principais que  devem ser 

atendidos simultaneamente para o acolhimento do Incidente de  Deslocamento 

de Competência: (i) a constatação de grave violação efetiva e  real de direitos 

humanos; (ii) a possibilidade de responsabilização  internacional, decorrente do 

descumprimento de obrigações assumidas em  tratados internacionais; e (iii) a 

evidência de que os órgãos do sistema  estadual não mostram condições de seguir 

no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com 

a devida isenção.

3.  No julgamento dos IDCs n. 3⁄GO e 5⁄PE, a Terceira Seção desta  Corte ressaltou 

que o deslocamento de competência efetuado no incidente  constitucional, por 

se tratar de exceção à regra geral da competência  absoluta, somente deve ser 

efetuado em situações excepcionalíssimas,  mediante a demonstração de sua 

necessidade e imprescindibilidade “ante  provas que revelem descaso, desinteresse, 

ausência de vontade política,  falta de condições pessoais e⁄ou materiais das 

instituições - ou de uma ou  outra delas - responsáveis por investigar, processar 

e punir os responsáveis  pela grave violação a direito humano, em levar a cabo a 

responsabilização  dos envolvidos na conduta criminosa, até para não se esvaziar 

a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal” 

(IDC 5⁄PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,  Terceira Seção, julgado em 

13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014). Desse raciocínio, revela-se o caráter de excepcionalidade 

da providência determinada no incidente.

[...]

7. Incidente de Deslocamento de Competência julgado  improcedente.”  (IDC 

10⁄DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da  Fonseca, Terceira Seção, julgado em 

28⁄11⁄2018, DJe 19⁄12⁄2018.) 

“Incidente de Deslocamento de Competência (IDC). Greve de policiais militares 

do estado do Espírito Santo.  Justiça Militar Estadual. Inefi cácia das instâncias 

locais e  risco de responsabilização internacional, quanto aos  crimes militares 

próprios objeto do IDC, não caracterizados. Indeferimento.

1. O IDC foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por via  da EC 

45⁄2004 para possibilitar a transferência de investigações ou  julgamentos, da 

Justiça Estadual para a Justiça Federal, nos casos em que  identifi cadas graves 
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violações de diretos humanos passíveis de atrair a  responsabilização do Estado 

brasileiro no plano internacional - CF, artigo 109, § 5º.

1.1.  O IDC possui natureza processual, com características de  excepcionalidade 

e subsidiariedade. Quanto aos seus requisitos, exige-se  cumulativamente (i)  grave 

violação de direitos humanos previsto em tratado  internacional do qual signatário 

o Brasil; (ii) risco de responsabilização  internacional do Estado brasileiro em razão 

incapacidade das instâncias  locais para realizar a investigação ou julgamento das 

graves violações de  direitos humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 2, 3 e 5, 

Terceira Seção).

2. A inércia das instâncias locais e o risco de responsabilização internacional são 

requisitos correlacionados - este pressupõe aquele - a serem justifi cados sob critérios 

objetivamente aferíveis.

2.1. Ausente prova de leniência, inércia ou falta de  comprometimento das 

instâncias locais em processar e julgar os crimes militares próprios objeto do IDC, 

inviável se cogitar sobre o risco de  responsabilização internacional do Estado 

brasileiro.

2.2. Parcialidade da Justiça Militar Estadual não demonstrada.  Alegações 

especulativas a revelar mero inconformismo com o modelo de  deliberação da 

Justiça Castrense. Desfecho - no sentido de que pressões  exógenas estão a 

infl uenciar a lisura dos julgamentos - não evidenciado.

2.3. Eventuais dificuldades nos julgamentos de oficiais de altas  patentes 

devem ser superadas dentro da própria institucionalidade da  Justiça Militar 

- excepcionalidade e subsidiariedade (última ratio) do  instituto. O IDC não 

se legitima como alternativa meramente conveniente de  substituição de 

competência constitucional.

3. Controvérsias sobre a oportunidade e necessidade do IDC entre as instâncias 

locais e federais de persecução; inexistência de falhas nas  investigações, ou de 

desentendimentos ou desconcertamento entre as  autoridades processantes 

locais; ausência de sinalizações específi cas da comunidade internacional sobre o 

risco de responsabilização do Brasil sobre os eventos.

4. Incidente de Deslocamento de Competência indeferido.” (IDC  14⁄DF, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 08⁄08⁄2018, DJe 

22⁄08⁄2018) 

Assim, deve prevalecer a competência, em sentido lato, das instituições e 

órgãos públicos conforme ordinariamente previsto na Constituição da República 

e nas Leis do país.  Para a aplicação da regra de exceção, a hermenêutica 

jurídica impõe a observância do seguinte brocardo: “regras de exceção devem ser 

interpretadas restritivamente”.
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Cumpre, portanto, analisar se o caso trazido nestes autos reúne os 

pressupostos  erigidos pela Constituição Federal e destrinchados pela 

jurisprudência deste Superior Tribunal de  Justiça para o deslocamento do 

inquérito em tela para a esfera federal, como requer a  Procuradoria-Geral da 

República. 

VII – Mérito 

Pedido da Procuradoria-Geral da República

Conforme relatado, o Incidente de Deslocamento de Competência em 

epígrafe,  suscitado pela então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel 

Dodge, pede a transferência  de “tudo o que consta da investigação do mandante 

dos assassinatos de Marielle Franco e  Anderson Gomes da esfera estadual para a 

esfera federal, mantendo-se na esfera estadual  o processamento dos executores já 

identifi cados” (fl . 22).

O pedido está fundado no argumento central de que “o Estado do Rio 

de  Janeiro é incapaz de enfrentar (...) a contaminação do aparelho policial pelos 

milicianos,  não tendo adotado as medidas necessárias para pôr fi m aos gravíssimos 

problemas que  geram inaceitável situação de impunidade e insegurança naquele 

Estado, deixando de prover os meios necessários à completa investigação e à integral e 

adequada persecução penal dos autores dos delitos.”

E arremata: “Houve falha e insufi ciência do serviço de investigação e mantém-

se ambiente comprometido e desfavorável à apuração isenta dos fatos relativos ao(s) 

mandante(s)”. 

Primeiras movimentações da Procuradoria-Geral da  República em face da 

constatada grave violação aos direitos humanos

Assevera a Procuradoria-Geral da República que, “especifi camente em relação 

à morte de Marielle Franco, trata-se de crime que afronta o regime democrático, uma 

vez que impediu de modo permanente a legítima atuação de parlamentar na defesa de 

vulneráveis, bem como calou o livre exercício do direito constitucional de liberdade de 

expressão, que era utilizado para apontar falhas, omissões e conivência do Estado com 

forças paramilitares, compostas por policiais e agindo nas  mais diversas práticas de 

crimes, os denominados ‘milicianos’.”

A gravidade dos crimes é, de fato, inquestionável.
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Sem embargo, não poderia deixar de destacar algo que, de plano, chama 

atenção e, em certa medida, esmorece o pedido de federalização do caso deduzido 

pelo Ministério  Público Federal: no  dia seguinte  aos assassinatos de Marielle e 

Anderson, a pedido da  Procuradoria-Geral da República, por meio da Portaria 

n.º 224, de 15 de março de 2018, já foi instaurado um Grupo de Trabalho – GT 

composto por cinco Procuradores da  República, para “para acompanhamento 

dos atos referentes às investigações e instrução do procedimento”. E, ato contínuo, a 

Procuradoria-Geral da República, por meio de sua Secretaria de Direitos Humanos 

e Defesa Coletiva, também instaurou o Procedimento Preparatório de Incidente de 

Deslocamento de Competência – PPIDC – PGR n. 1.00.000.00504⁄2018-37.

Com a devida vênia, ao meu sentir, essa movimentação da Procuradoria-

Geral da República,  logo no dia seguinte  aos crimes, para  acompanhar as 

investigações – por mais repercussão que pudessem ter os homicídios 

para além  das fronteiras do Estado do Rio de Janeiro – parece denotar 

certo açodamento, com precipitada invasão de atribuições.

Tanto que o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, 

instado pelo  Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – que requereu 

providências  para a manutenção de sua autonomia para atuar no caso da 

morte da vereadora Marielle Franco  e do motorista Anderson Gomes 

–, deferiu provimento administrativo liminar para suspender o referido ato.

Com essa decisão, a Procuradoria-Geral da República, em  21⁄05⁄2019, 

optou por revogar a Portaria de criação do Grupo de Trabalho, com o 

consequente arquivamento do procedimento no âmbito do CNMP. Contudo, 

afi rmou a Dra. Raquel Dodge que “continuou a acompanhar as investigações por 

intermédio de pedidos de informações às autoridades estaduais para, eventualmente, 

ajuizar incidente de deslocamento de competência, que ora se realiza”.

É inegável, entretanto, que o caso chocou não só o país, mas também 

a  comunidade internacional, tanto pela brutalidade dos homicídios quanto 

pelo simbolismo da ação  delituosa – atentado contra a vida de parlamentar, 

eleita com votação expressiva, que se dedicava à defesa de grupos sociais menos 

favorecidos, com discursos de oposição a ações do crime organizado na cidade 

do Rio de Janeiro.

Todas essas circunstâncias que pairam sobre o caso, ainda 

inconcluso,  parecem  apontar para uma execução planejada, com indicativos 

de participação de organização criminosa,  o que, evidentemente, 
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confi gura gravíssimo atentado não só aos direitos humanos, mas ao próprio Estado 

Democrático de Direito. Afi nal, estar-se-ia diante de uma ação delituosa contra 

parlamentar atuante perpetrada por criminosos que, em tese, integrariam grupo 

armado que exerce um poder paralelo ao do Estado constituído.

Esse problema estrutural, como é de conhecimento público e notório, é 

enfrentado  pelas autoridades locais, infelizmente, há tempos. A precariedade 

da segurança pública no Rio de Janeiro, aliás, levou à decretação de intervenção 

federal no Estado, que perdurou de fevereiro a  dezembro de 2018, sem os 

resultados esperados. 

Apontada contaminação do aparato  pol i c ial  f luminense  por 

organizações criminosas

O  Parquet  Federal, para subsidiar seu pedido, aponta a “contaminação 

do  aparato policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado”, em 

referência  explícita a atuação de grupos paramilitares conhecidos como 

“milícias”.

Pois bem. Sabe-se que esses grupos, em boa parte formados e liderados 

por  ex-integrantes das forças de segurança, é um fenômeno social grave, 

complexo, que nem as  autoridades estaduais nem as federais conseguiram, 

até hoje, erradicar totalmente. Suas  atividades ilícitas, lamentavelmente, estão 

difundidas por vários outros Estados da federação, não só no Rio de Janeiro.

A estratégia de combate a esse tipo de criminalidade organizada, penso eu, 

deve integrar as forças de segurança, locais e federais, em ações certeiras e com 

uso de inteligência. Ações esporádicas e descoordenadas acertam segmentos do 

crime organizado, mas não acabam com ele. Apagam o fogo, mas não extinguem 

o incêndio.

É um problema notoriamente complexo, repito, e que  não  vai ser 

resolvido sem integração e reunião de esforços e, sobretudo, sem políticas públicas 

para as áreas onde a população carente, ao longo de décadas, esteve desassistida 

pelo Estado, criando um reduto fértil para a instalação de grupos criminosos.

O crime organizado é, sem dúvida, um dos principais problemas de 

segurança pública que o Brasil enfrenta, mas nem por isso se cogita de transferir 
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as centenas, talvez milhares, de investigações e processos criminais em curso nos 

Estados para a Justiça Federal, o que seria desarrazoado, além de inexequível.

A alegação do Ministério Público Federal de “contaminação” do  aparato 

policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado, reiterando as 

respeitosas vênias, é feita de forma genérica, sem a indicação de nenhum elemento 

ou indício de prova concreta do suposto comprometimento dos investigadores do 

caso.

Os embaraços ou atrasos na investigação provocados por desvios induzidos 

por  criminosos – citado caso do depoimento falso do policial militar Rodrigo 

Jorge Ferreira – não desabonam o trabalho que tem sido realizado com tanto zelo 

pelos órgãos estaduais responsáveis pela persecução penal, os quais, em momento 

algum, desprezaram ou tornaram exclusiva nenhuma linha investigatória.

Vale ressaltar que Rodrigo Jorge Ferreira, depois de concluídas 

as  investigações pela Polícia Federal, foi denunciado pelo Ministério Público 

Estadual,  como incurso no art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.850⁄13, perante a 28.ª 

Vara Criminal da Comarca da Capital.

No que se refere à “postura do policial MARCO ANTONIO DE 

BARROS PINTO, que teria, inclusive, orientado Rodrigo Ferreira, que nitidamente 

mentiu e atrasou a apuração dos citados homicídios” (fl . 09), conforme amplamente 

noticiado, o inspetor de polícia, junto com toda a equipe suspeita, foi afastado 

das investigações, e sua conduta objeto de  apuração, sendo transferido da 

Delegacia de Homicídios. Ao que consta, hoje, está lotado na 16.ª Delegacia de 

Polícia.

Quanto ao Delegado Rivaldo Barbosa, então Chefe da Polícia Civil, 

apontado pelo  relatório da Polícia Federal como suspeito de “corrupção 

envolvendo servidores da delegacia de homicídios”, cumpre ressaltar que ele nunca 

esteve à frente da investigação do caso  Marielle. Ademais, esse policial foi 

denunciado pelo Ministério Público por crimes relacionados a fraudes em licitação 

juntamente com outros delegados (processo n.º 0164799-28.2018.8.19.0001, em 

trâmite perante a 38.ª Vara Criminal da Capital).

Portanto, o argumento do Ministério Público Federal de haver  “suspeita 

veemente [...] de ligação de policiais da Delegacia de Homicídios – DH (responsável 

pela investigação) com o ‘ESCRITÓRIO DO CRIME’” não subsiste, na medida em 

que, se suspeitas havia, essa questão fi ca superada com o oportuno afastamento 

daquela equipe e a abertura de investigações e o ajuizamento de ações penais para 
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apuração dos fatos e punição de eventuais culpados. Ademais, fi ca evidenciado 

que, ao contrário do sugerido, para cada suposto desvio de conduta de membros 

da corporação houve uma reação fi rme no sentido de se restabelecer a ordem.

A Procuradoria-Geral da República se vale, ainda, de declarações prestadas 

por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a 

jornalista,  dando conta de que não haveria como o aparato policial ser 

descontaminado da presença de  criminosos em seu âmago, o que, segundo 

ele, compromete a independência da investigação  sobre crimes atribuídos a 

milicianos.

Ora, a  opinião  do distinto Desembargador acerca da capacidade de 

a Polícia  Civil desvendar os crimes em questão, dada em entrevista a um 

jornalista, é claro, não se transmuda em fundamento apto a justifi car o pedido de 

intervenção, notadamente em razão das aludidas providências legais adotadas, 

que desdizem a insinuação de incapacidade.

O contexto delineado nestes autos, ao meu ver, sugere que o 

trabalho  investigatório desenvolvido pelas autoridades locais, até o presente 

momento, não está sendo  obstado ou desvirtuado por eventual tentativa de 

ingerência desses grupos, nem está limitado ou direcionado para quem quer que 

seja. 

Risco de responsabilização internacional

Convém esclarecer que, até o momento, não se tem notícia de abertura 

de nenhum procedimento formal perante as Cortes Internacionais para apurar 

eventual responsabilidade do Brasil decorrente de suposto descumprimento de 

obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais.

A alusão do Ministério Público Federal de que, “em 15 de março 

de  2019, dez relatores e especialistas da Organização das Nações Unidas e da 

Comissão  Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) manifestaram-se, em 

comunicado, que o  ‘Brasil deve garantir que os assassinos da defensora de direitos 

humanos e vereadora  Marielle Franco sejam levados à justiça’”  refere-se uma 

exortação, da qual, aliás, todos os cidadãos e instituições nacionais compartilham.

Na mesma linha, é a indicação de que, “em 08 de outubro de 2019, 

documento de pesquisa da Anistia Internacional, lançado no relatório ‘Lutando pelo 

fi m da violência  contra mulheres na política’, em Nova York, cobrou providências 
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das autoridades  brasileiras no caso Marielle Franco”.  Repita-se: trata-se de nota 

pertinente, mas mera exortação.

A Procuradoria-Geral da República afirma que o instrumento 

do  IDC é utilizado “como tentativa de interromper o ciclo cruel de  descaso 

institucional,  cumprindo-se, por f im, os sérios compromissos que a República 

Federativa do Brasil assumiu perante a comunidade internacional”.

É certo que o Brasil se comprometeu, ao aderir a acordos multilaterais, 

a garantir proteção a direitos internacionalmente consagrados, em especial, os 

direitos humanos. Contudo, a responsabilização por eventual descumprimento, 

necessariamente, deve decorrer de  inércia,  descaso, condescendência, ou seja, de 

uma inação ou de uma ação descompromissada com o bem jurídico tutelado.

Valho-me, mais uma vez, das bem lançadas linhas do eminente Ministro 

Arnaldo Esteves Lima que, por ocasião do julgamento do IDC n.º 2, na mesma 

toada, anotou (grifos originais):

“[...]  o incidente de deslocamento da competência – em que a  existência 

de crime praticado com grave violação a tais direitos  é  pressuposto de sua 

admissibilidade –  deve atender ao princípio da  proporcionalidade  (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido  estrito), o que deve estar 

compreendido na demonstração concreta de risco a descumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais  firmados pelo Brasil, ante  inoperante, 

inadequada, atuação de ramo da  Justiça Nacional originariamente competente, 

tanto quanto dos demais órgãos estaduais responsáveis pela investigação (Polícia 

Judiciária) e persecução penal (Ministério Público) [...].” 

No caso em apreço, com as devidas escusas, esse alegado “descaso 

institucional” não existe. 

Ações que denotam a fi rme atuação das autoridades locais

Recebi em meu Gabinete, por mais de uma vez, as Promotoras de 

Justiças do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro que acompanham 

essa  investigação e autoridades da Polícia Civil, acompanhadas pelo Delegado 

que, hoje, está à frente do Inquérito. Depois de muitas horas de conversas e de 

leitura do vasto acervo investigatório até agora produzido, não tenho dúvidas em 

afi rmar que estão sendo tomadas as medidas possíveis para elucidar esses crimes, 

com inúmeras diligências realizadas e outras tantas em andamento.
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Conforme salientou o Parquet estadual, a condução das investigações, até 

o momento, repele a alegação de inércia, ressaltando que já foram ouvidas mais 

de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e indiciados, e realizadas 

diversas medidas cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo de 

dados telemáticos, interceptação ambiental,  buscas e apreensões no curso da 

investigação.

No transcorrer das investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado 

em  conjunto com o Ministério Público, houve encontro fortuito de crimes 

graves, envolvendo  grupos armados e perigosos, justamente aqueles que são 

apontados como resistentes ao bom andamento do trabalho investigatório. E, de 

fato, sobressaem as seguintes medidas, as quais evidenciam a fi rme atuação das 

autoridades locais:

• A instauração pelo Ministér io  Público  f luminense do 

Procedimento Investigatório Criminal – PIC n.º 001⁄18, com o escopo de 

apurar possível existência de Organização Criminosa autodenominada “O 

Escritório do Crime”, e, com isso, identifi car os seus integrantes e a prática 

de homicídios atribuída a esse grupo criminoso formado por milicianos 

e mercenários, os quais agem mediante paga. O procedimento 

investigatório, em fase fi nal, segue com o auxílio do Grupo de Atuação 

Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, em sigilo.

• A instauração pelo Ministério Público do PIC n.º 005⁄2018  (“Operação 

Intocáveis”), o qual redundou no oferecimento de denúncia contra 

13  milicianos na região de Rio das Pedras, Zona Oeste da Cidade do 

Rio de Janeiro, local de origem de Ronnie Lessa (processo n.º 0008202-

94.2019.8.19.0001 – em trâmite perante o 4.º  Tribunal do Júri da 

Capital).

• A instauração, em 18⁄03⁄2019, do  IP n.º 901-266⁄2019, desmembrado 

do IP n.º 901-385⁄2018 (cuja denúncia já foi oferecida), visando apurar a 

autoria intelectual, bem como outros possíveis envolvidos e a motivação 

do crime.

• O oferecimento, em 26⁄03⁄2019, de denúncia pelo Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro contra Ronnie Lessa e Alexandre Motta de Souza, 

imputando a Alexandre a prática do art. 16, da Lei n.º 10.826⁄03 e a 

Ronnie Lessa o crime do art. 17, c.c. o art. 20, ambos do mesmo diploma 
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legal (processo n.º 0056484-66.2019.8.19.0001, em trâmite perante a 40.ª 

Vara Criminal da Comarca da Capital).

• A instauração, em 01⁄04⁄2019, do  IP n.º 960-00026⁄2019, para apurar 

a  existência de Organização Criminosa e Comércio Ilícito de Armas, 

tendo como envolvido o denunciado Ronnie Lessa, haja vista a apreensão 

de centenas de peças de armas de fogo  supostamente pertencentes ao 

investigado, quando do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, 

expedido no bojo da “Operação Lume” (nome dado à Operação defl agrada 

a partir do oferecimento da denúncia nos autos ação penal n.º 0072026-

61.2018.8.19.0001).

• A instauração, em 02⁄04⁄2019,  do  IP n.º 901-434⁄2019,  para apurar 

possível  crime de lavagem de dinheiro perpetrado pelos denunciados 

Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz.

• A instauração, em 03⁄05⁄2019, pela Delegacia de Homicídios da Capital 

do IP n.º 901-334⁄2019, para apurar possível crime de obstrução à Justiça, 

tendo como envolvidos pessoas relacionadas ao denunciado Ronnie Lessa.

• O oferecimento, em 14⁄06⁄2019, de denúncia pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir do Inquérito Policial Federal 

n.º  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, contra Rodrigo Jorge Ferreira e Camila 

Moreira, imputando-lhes a prática do delito do art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 

12.850⁄13, perante a 28ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

• O oferecimento, em 09⁄09⁄2019, de denúncia pelo Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, a partir do IP 901-334⁄2019 (Operação 

denominada  “Submersus”), contra quatro envolvidos – Elaine Pereira 

Figueiredo Lessa  (esposa de Ronnie Lessa), Bruno Pereira Figueiredo 

(cunhado de Ronnie Lessa),  José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas 

Freitas (os dois últimos, amigos  de Ronnie Lessa) –, imputando-lhes 

a prática do crime de obstrução de justiça (art. 2.º, § 1.º, da  Lei n.º 

12.850⁄13), bem como, em relação ao acusado Ronnie Lessa, pelo delito 

de posse  ilegal de arma de fogo de uso restrito (processo n.º 0133709-

65.2019.8.19.0001, em trâmite perante à 19.ª Vara Criminal).

Basta uma breve leitura desse resumido histórico para se constatar, estreme 

de  dúvidas, que  não há  conivência ou imobilidade das autoridades locais na 

apuração de crimes  praticados por milicianos. É importante anotar que essas 
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são  algumas  ações já implementadas,  mas há outras tantas em curso, cujo 

detalhamento, além de desnecessário ao deslinde da controvérsia destes autos, 

sufi cientemente instruídos, mostra-se inoportuno, sob pena de  atrapalhar ou 

frustrar a obtenção dos resultados perseguidos.

Não se confi rma, assim, a preocupação da Procuradoria-Geral da República, 

no sentido de que o IDC se apresenta “como tentativa de interromper ciclo cruel 

de descaso institucional”, porque, como visto, inexistente tal vício. 

Insubsistência do pedido

A despeito da inegável gravidade dos fatos e da complexidade do 

contexto em  que eles estão inseridos, não se me afi gura legítima a pretensão 

da Procuradoria-Geral  da República de interferir na esfera de atuação das 

autoridades estaduais.

Com efeito, compulsando as informações trazidas a estes autos, ao meu 

sentir,  não está confi gurada, nem de longe, inércia tampouco desinteresse da 

Polícia Civil e do  Ministério Público do Estado. O que transparece, a partir 

da análise das ações acima  relacionadas, é justamente o contrário. Há um 

evidente empenho dessas autoridades em solucionar os crimes, cujos executores, 

inclusive, já foram identifi cados: em 11⁄03⁄2019, foi oferecida denúncia contra 

Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, imputando-lhes a participação nos crimes de 

homicídios praticados contra Marielle Franco e Anderson Gomes, bem como 

na tentativa de homicídio contra Fernanda Gonçalves (processo n.º  0072026-

61.2018.8.19.0001, em trâmite perante o 4.º Tribunal do Júri da Capital).

Cumpre anotar, a propósito, o excelente trabalho realizado em conjunto 

pelo  GAECO e pela Polícia Civil do Estado, que se valeram de linhas 

investigatórias baseadas em  aparatos tecnológicos de ponta para identifi car a 

dinâmica da ação criminosa naquele fatídico dia 14⁄03⁄2018.

No que se refere ao apontado vazamento de informações relevantes do 

inquérito em curso, exploradas em matérias jornalísticas, verifi co que, a despeito 

da perniciosidade dessa prática – reiterada da nossa imprensa, diga-se –, no caso, 

não se constatou nenhum comprometimento das investigações em decorrência 

de notícias inoportunamente veiculadas, tampouco foi identifi cado o autor ou 

autores da indevida quebra de sigilo, tarefa esta de difícil consecução. 
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Difi culdades enfrentadas no inquérito em andamento

Sem embargo, não há como negar que o tempo corre em favor dos 

criminosos. Lá se vão mais de dois anos, sem que fossem totalmente esclarecidos 

os crimes, notadamente seus supostos mandantes e sua motivação, a despeito do 

enorme esforço desprendido até hoje pelas autoridades locais.

Contudo, as tribulações inerentes ao caso – frise-se, de altíssima 

complexidade –, não seriam exclusividade dessa ou daquela Polícia Judiciária. 

Ouso afi rmar que qualquer  instituição brasileira de investigação enfrentaria 

as mesmas difi culdades, os mesmos obstáculos e  contratempos surgidos no 

inquérito em curso perante a Polícia Civil fl uminense.

Esta Terceira Seção é, naturalmente, formada por juízes, não 

investigadores  profissionais, mas todos com larga experiência na análise e 

acompanhamento de inquéritos e  incursões investigatórias. E, baseado nessa 

bagagem, entendo que não se trata de uma  investigação convencional de 

homicídio, uma vez que a ação delituosa está circundada de “profi ssionalismo”, 

inferido a partir dos raros vestígios deixados e da sua execução 

precisa,  meticulosamente arquitetada, conforme foi levantado na apuração 

do modus operandi dos executores.

Observa-se, a propósito, que a investigação sobre os executores dos 

crimes parece ter sido bem-sucedida em razão da adoção de diligências também 

nada convencionais. E, ao que tudo indica, a apuração dos eventuais mandantes, 

também, demandará esforço investigatório com incursões similares, com uso de 

tecnologia e dados digitais disponíveis.

Por isso, obter dictum, registro a preocupação com as ponderações lançadas 

pelo  Ministério Público Estadual acerca das dificuldades em obter dados 

telemáticos, sob a guarda de empresas de mídia social, absolutamente relevantes 

à elucidação da dinâmica criminosa. Não são os autos deste Incidente, todavia, a 

seara própria para o debate de tais questões. 

Conclusão

Diante do cenário que ora se apresenta, ao meu sentir, não há sombra de 

descaso,  desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais das 

instituições estaduais encarregadas por investigar, processar e punir os eventuais 

responsáveis pela grave violação a direitos humanos decorrente dos homicídios 

da vereadora Marielle Francisco da Silva e seu  motorista, Anderson Pedro 
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Matias Gomes, e da tentantiva de homicídio de sua assessora  parlamentar, 

Fernanda Gonçalves Chaves. Ao revés, constata-se notório empenho da equipe 

de policiais civis da Delegacia de Homicídios e do Grupo de Atuação Especial 

de Repressão ao Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado 

do Estado do  Rio de Janeiro, o que desautoriza o atendimento ao pedido de 

deslocamento do caso para a esfera federal.

Ademais, considerando o  vasto acervo já formado, com centenas de 

diligências cumpridas e outras tantas em andamento, o pretendido deslocamento 

das investigações para a  Polícia Federal, ao que tudo indica, acarretaria  efeito 

contrário ao que se defende no incidente suscitado, isto é, traria mais atraso às 

investigações, militando em desfavor do objetivo perquirido.

Nesse mesmo sentido, foram as manifestações dos familiares das vítimas.

Vale ressaltar que a análise do pedido de deslocamento de competência 

não é balizada por uma escolha de qual seria, supostamente, a melhor polícia ou 

o melhor órgão do Ministério Público para investigar e processar os assassinos 

do caso. A conclusão é extraída a partir do exame dos requisitos constitucionais, 

que se referem a hipóteses de excepcionalidade,  conforme exaustivamente 

consignado neste voto.

Por isso, deixo claro, em especial para o público leigo, que a decisão 

pela  manutenção das investigações com a Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, sob a supervisão  do Ministério Público do mesmo Estado – caso 

meu voto seja acompanhado pela maioria dos  meus ilustres pares –, não se 

traduz, de forma alguma, em demérito nem para Polícia Federal  nem para o 

Ministério Público Federal. Tanto o Ministério Público Federal – instituição da 

qual tenho a honra de ter pertencido – quanto a Polícia Federal são instituições 

das mais respeitadas do país. E são assim reconhecidas pelo altíssimo nível de 

seus integrantes, cujos trabalhos são  pautados pelo excelente nível técnico e, 

sobretudo, pelo profi ssionalismo.

Também me parece oportuno reafi rmar a importância de as autoridades 

locais  estarem abertas para solicitar, sempre que necessário, o auxílio de 

instituições federais ou, quiçá,  de outros Estados, cuja colaboração pode ser 

fundamental para se descobrir o que resta a ser esclarecido.

Nesse diapasão, a Lei n.º 12.850⁄2013 – que defi ne organização criminosa 

e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações 

penais correlatas e o procedimento criminal – dispõe, in verbis:
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 “Art. 3.º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo 

de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

[...]

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais,  estaduais e 

municipais na busca de provas e informações de interesse da  investigação ou da 

instrução criminal.” 

O auxílio de outras instituições e órgãos à persecução penal, com 

expressa autorização legal, pode, repito, ser de grande valia, mormente em razão 

da complexidade da investigação em tela.

Revela-se, pois, bem-vindo o registro lançado pelo  Parquet  Estadual 

de que,  “nesta parte da investigação, o Ministério da Justiça atua diretamente 

e prestando apoio  ao Ministério Público do Rio do Janeiro, onde diversos atos de 

investigação vêm sendo praticados em conjunto com o GAECO MPRJ, a demonstrar, 

uma vez mais, que nunca houve inércia, tampouco recusa de trabalho em conjunto, 

sempre que necessário”.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de deslocamento de competência, 

uma vez que não estão demonstrados seus pressupostos.

Aproveito a oportunidade para deixar consignadas minhas efusivas 

homenagens à  Procuradoria-Geral da República, que sempre se faz representar 

por combativos  e zelosos membros, a começar pela então Procuradora-

Geral da República, que subscreveu a  petição inicial,  Dra. Raquel Dodge; a 

Subprocuradora-Geral da República Dra. Lindôra Maria Araujo, que produziu as 

alegações fi nais; e, hoje, a instituição é enaltecida pela substanciosa sustentação 

oral do Subprocurador-Geral da República  Dr. Humberto Jaques de 

Medeiros.  Igualmente, estendo o sincero elogio ao Ministério Público do 

Estado do Rio de  Janeiro, que hoje também brilhou na atuação perante este 

Superior Tribunal de Justiça, bem representado pelo Procurador de Justiça Dr. 

Orlando Carlos Neves Belém e pela Promotora  de Justiça  Dra. Simone Sibilio 

do Nascimento. E, por fi m, mas não menos importante,  parabenizo os ilustres 

advogados, particulares e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

pelo belíssimo trabalho apresentado em suas sustentações orais.

É como voto, Senhor Presidente. 
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VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de Incidente de  Deslocamento de 

Competência suscitado pela então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel 

Elias Ferreira Dodge, com fundamento no artigo 109, § 5º, da Carta Política, 

no qual alega que inquérito instaurado pela Polícia Federal aponta falhas 

na  investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro encarregada de 

apurar as mortes da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu motorista, o 

Sr. Anderson Pedro Mathias Gomes, além da tentativa de homicídio contra a 

assessora parlamentar da vereadora, Fernanda Gonçalves Chaves, que também 

estava no veículo no momento dos disparos.

Sustenta o pedido de deslocamento de competência na necessidade de se 

identifi car o mandante ou os mandantes do homicídio, ressaltando que há 

vários relatos de contaminação do aparato policial do Estado do Rio de Janeiro 

pelo crime organizado, criando o fenômeno de grupos paramilitares conhecidos 

como “milícias”.

Postula, ao final, a transferência da investigação do mandante 

dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes da esfera estadual para 

a esfera federal, mantendo-se na esfera estadual o processamento dos executores 

diretos do crime Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz.

Acerca do Incidente de Deslocamento de Competência, dispõe o art. 

109, § 5º, da Constituição Federal:

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo:

(...)

§ 5º - Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 

de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá 

suscitar,  perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer  fase do inquérito ou 

processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Passando-se ao exame dos requisitos estabelecidos para acolhida 

do incidente constitucional, inegável que sua principal característica, conforme 

ressoa do próprio dispositivo constitucional, é a excepcionalidade.
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Isso porque, a sua propositura exige não só a existência de grave violação a 

direitos humanos, mas também, a necessidade de assegurar o cumprimento 

de  obrigações internacionais avençadas, estando-se diante de omissão ou 

incapacidade das autoridades responsáveis pela apuração dos ilícitos, como bem 

assentou a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, os seguintes precedentes:

Constitucional. Penal e processual penal. Homicídio doloso qualifi cado. (Vítima 

irmã Dorothy Stang). Crime praticado com grave violação aos direitos humanos. 

Incidente de Deslocamento de  Competência. IDC. Inépcia da peça inaugural. 

Norma  constitucional de efi cácia contida. Preliminares  rejeitadas. Violação ao 

princípio do juiz natural e à  autonomia da unidade da federação. Aplicação 

do  princípio da proporcionalidade. Risco de  descumprimento de tratado 

internacional fi rmado  pelo brasil sobre a matéria não confi gurado na  hipótese. 

Indeferimento do pedido.

[...]

5. O deslocamento de competência em que a existência de  crime praticado 

com grave violação aos direitos humanos é  pressuposto de admissibilidade do 

pedido deve atender ao  princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade 

e  proporcionalidade em sentido estrito), compreendido na  demonstração concreta 

de risco de descumprimento de  obrigações decorrentes de tratados internacionais 

fi rmados  pelo Brasil, resultante da inércia, negligência, falta de vontade  política ou 

de condições reais do Estado-membro, por suas  instituições, em proceder à devida 

persecução penal. No caso, não há a cumulatividade de tais requisitos, a justifi car 

que se acolha o incidente.

6. Pedido indeferido, sem prejuízo do disposto no art. 1º, inc. III, da  Lei nº 

10.446, de 8⁄5⁄2002.

(IDC 1⁄PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira  Seção, julgado em 

08⁄06⁄2005, DJ 10⁄10⁄2005, p. 217)

No mesmo sentido, de minha relatoria:

Incidente de Deslocamento de Competência. Art. 109, § 5º, da carta política. 

Medida constitucional excepcionalíssima. Requisitos cumulativos. Grave violação 

a direitos humanos. Risco de  descumprimento do avençado com estados-

membros quando da subscrição de tratado internacional. Demonstração da total 

incapacidade das autoridades locais em propiciarem a persecução penal. Exame 

dos pressupostos à luz dos princípios  da proporcionalidade e razoabilidade. 

Incapacidade, inefi cácia e inefi ciência. Distinção imprescindível.

[...]
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2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito de 

casos distintos - IDCs n. 1⁄PA; 2⁄DF; 5⁄PE -, fi xou como  principal característica do 

incidente constitucional a excepcionalidade. À sua procedência não só é exigível 

a existência de grave violação a direitos humanos, mas também a necessidade de 

assegurar o cumprimento de obrigações internacionais  avençadas, em 

decorrência de omissão ou incapacidade das  autoridades responsáveis pela 

apuração dos ilícitos.

[...]

4. Incidente de Deslocamento de Competência julgado procedente, em parte, 

nos termos do voto do Relator.

(IDC 3⁄GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 10⁄12⁄2014, DJe 

02⁄02⁄2015) 

Perceptível, que a primeira exigência à acolhida do incidente, qual seja, 

a  ocorrência de grave violação a direitos humanos, advém da preocupação da 

República  Federativa do Brasil em fazer prevalecer tais direitos, cooperando 

com os demais povos para o progresso da humanidade, repudiando o terrorismo 

e o racismo, princípio estampado no art. 4º da Constituição Federal.

Não obstante, prudente examinar, com atenção ao seu fi el signifi cado, 

a expressão grave violação a direitos humanos, já que os crimes de homicídio, 

como os  tratados na espécie, por si só geram grande repúdio e repercussão 

perante a  sociedade, pois atingem o direito à vida e à própria dignidade da 

pessoa humana.

No caso presente, não há dúvidas de que estamos diante de um 

fato  delituoso com características de grave violação a direitos humanos, 

porquanto, segundo  a exordial e posteriormente apurado, os delitos aqui em 

exame são crimes contra a vida, supostamente levados à efeito por agentes com 

envolvimento em “milícias” paraestatais, tendo como uma das vítimas vereadora 

eleita pela notória defesa dos Direitos Humanos.

A propósito:

1.  Todo homicídio doloso, independentemente da condição  pessoal da vítima 

e⁄ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave 

violação ao maior  e mais importante de todos os direitos do ser humano, que é 

o  direito à vida, previsto no art. 4º, nº 1, da Convenção Americana  sobre Direitos 

Humanos, da qual o Brasil é signatário por força  do Decreto nº 678, de 6⁄11⁄1992, 

razão por que não há falar em inépcia da peça inaugural. (IDC 1⁄PA, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 08⁄06⁄2005, DJ 10⁄10⁄2005, p. 217) 
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No que tange ao segundo requisito constitucionalmente positivado, 

cediço que experimentamos a preocupação internacional com a efetiva proteção 

dos direitos e  garantias individuais. Aliás, com a fi nalidade acima sublinhada 

foi fi rmado o acordo entre os povos para a garantia desses direitos, ajuste este 

conhecido como Pacto de San  José da Costa Rica, subscrito pela República 

Federativa do Brasil.

Nesta senda, não é demais lembrar que o desmazelo aos 

compromissos pactuados por meio deste tratado gera prejudiciais consequências 

ao Estado-membro que assim agir, pois, repita-se, busca-se o respeito mútuo, 

global e genuíno entre os entes federados para com os direitos humanos.

De certa forma interligado ao risco de descumprimento de 

acordos internacionais de direitos humanos, exsurge o último requisito, defi nido 

pela  necessidade de demonstração inequívoca da total incapacidade das 

instâncias e  autoridades locais em oferecer respostas às ocorrências de grave 

violação aos direitos humanos.

O eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, quando do voto proferido no 

IDC n. 5, assim se pronunciou:

Incidente de Deslocamento de Competência. Homicídio inserido em contexto 

de grupos de  extermínio. Grave violação de direitos humanos.  Confi guração. 

Descumprimento de obrigações  decorrentes de tratado internacional.  Estado-

membro. Ausência de condições de apurar  violações e responsabilizar 

o(s)  culpado(s). Excepcionalidade demonstrada.  Deslocamento de competência 

que se mostra devido.

[...]

4.  Para o deslocamento da competência, deve haver  demonstração inequívoca 

de que, no caso concreto, existe  ameaça efetiva e real ao descumprimento de 

obrigações  assumidas por meio de tratados internacionais de direitos  humanos 

fi rmados pelo Brasil, resultante de inércia, negligência, falta de vontade política ou de 

condições reais de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, proceder à 

devida persecução penal.

[...]

(IDC 5⁄PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira  Seção, julgado em 

13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014). 

Nesta linha de raciocínio, a pretensão aqui descrita deve, volta-

se a  insistir, estar alicerçada na demonstração concreta e efetiva do risco 

de  descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais 
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fi rmados por nosso País, ante a inoperante e⁄ou inadequada atuação dos órgãos 

originariamente  competentes, englobando, no caso em tela, não só o Poder 

Judiciário, mas também o Ministério Público e a Polícia Judiciária.

Volvendo-se à situação concreta, gize-se que não há nos autos 

qualquer informação de que haja procedimento instaurado em face do Estado 

Brasileiro perante  órgãos internacionais, em especial, a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos  (CIDH), órgão vinculado à Organização dos Estados 

Americanos (OEA), afastando-se, por ora, qualquer o risco efetivo de punição 

do Brasil no exterior.

Ainda da análise das provas dos autos, tenho para mim que o último requisito 

também não restou verifi cado. Retiro esta conclusão do conjunto das diligências 

realizadas pelos órgãos policiais que conduzem as investigações, bem como da 

atuação das demais instituições estaduais responsáveis pela persecução  penal, 

que vem envidando esforços em punir os executores dos homicídios e apontar 

a autoria intelectual dos crimes.

Das informações prestadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, extrai-se o seguinte:

“[a]tualmente, somando ambos os inquéritos, já são 6.127  (seis mil, cento 

e vinte e sete) páginas de investigação,  distribuídas em 34 (trinta e quatro) 

volumes de documentos,  diligências, depoimentos, representações, relatórios, 

laudos  periciais, acareações, reproduções simuladas e outras  diligências 

materializadas” (fl . 176 – vol. 2). 

Além disso, das mesmas informações prestadas, tem-se, 

como desdobramento da investigação principal, a abertura de ao menos mais 8 

inquéritos policiais para apurar crimes conexos surgidos da apuração dos delitos 

de homicídio da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu motorista.

Na mesma senda, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

em suas alegações fi nais (fl s. 519-589), enumerou as providências tomadas no 

âmbito de sua atuação no presente caso afi rmando que:

“Em 28⁄09⁄2018, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro 

instaurou Procedimento Investigatório  Criminal (PIC) Nº001⁄18, com o escopo 

de apurar  possível existência de Organização Criminosa  autodenominado 

“O Escritório do Crime”, e, com  isso, identifi car os seus integrantes e a prática 

de  homicídios atribuída a esse grupo criminoso formado por  milicianos e 

mercenários, os quais agem mediante paga.
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[...]

Cumpre ressaltar que diante de encontro fortuito durante as  investigações 

dos executores de Marielle e Anderson, o  MPRJ instaurou o PIC N.º: 005⁄2018 – 

“Operação  Intocáveis”, o qual redundou no oferecimento de  denúncia em face 

de 13 milicianos na região de Rio das  Pedras, Zona Oeste da Cidade do Rio de 

Janeiro, local de  origem de Ronnie Lessa, sendo que o processo está em  curso 

no 4º Tribunal do Júri da Capital, sob o Nº: 0008202-94.2019.8.19.0001, estando na 

fase de oitiva de defesa e, com efeito, contando com a plena atuação do GAECO – 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

[...].

Em 11 de março de 2019 foi oferecida Denúncia nos autos  da Ação Penal n° 

0072026-61.2018.8.19.0001, perante o 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, em 

face de Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, imputando-lhes a participação nos crimes 

de homicídios praticados contra a parlamentar Marielle Franco e o seu motorista 

Anderson Gomes, bem como na tentativa  de homicídio perpetrada contra a 

vítima sobrevivente Fernanda Gonçalves.

[...]

Na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP  901-266⁄2019, em virtude do 

desmembramento  do IP 901-385⁄2018 (cuja denúncia foi  oferecida), visando 

o prosseguimento das  investigações com o fito de apurar a  autoria intelectual, 

bem como outros possíveis  envolvidos e a motivação do crime, o que revela 

a continuidade da tarefa investigatória pelas Autoridades Estaduais.

Pondere-se, igualmente, que em 26⁄03⁄2019 o Ministério  Público do Estado 

do Rio de Janeiro  ofereceu denúncia em face de Ronnie Lessa e  Alexandre Motta 

de Souza, perante a 40ª  Vara Criminal da Comarca da Capital, sob o nº  0056484-

66.2019.8.19.0001 imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação penal segue com auxílio do GAECO.

[...]

na data de 14⁄06⁄2019, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu 

denúncia  no bojo Inquérito Policial Federal nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, em face de 

Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira, imputando-lhes a prática do delito previsto 

no art. 2º, §1º, da Lei 12.850⁄13, perante o juízo da 28ª Vara Criminal da comarca da 

capital, tendo sido requerida a decretação da prisão de ambos os denunciados.

Na data de 09⁄09⁄2019, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu 

denúncia  no bojo do IP 901-334⁄2019 em face de 04 (quatro)  envolvidos – Elaine 

Pereira Figueiredo Lessa (esposa  de Ronnie Lessa, Bruno Pereira Figueiredo 

(cunhado de Ronnie Lessa), José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas (os 

dois últimos, amigos de Ronnie Lessa) –, para tanto, imputando-lhes a prática do 

crime de obstrução de justiça, delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850⁄13, bem 
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como em relação ao Acusado Ronnie Lessa pelo delito de posse ilegal de arma de 

fogo de uso restrito, o processo se encontra distribuído à 19ª Vara Criminal, autos 

n.º: 0133709-65.2019.8.19.0001.

[...].” 

Diante desse contexto, no qual constam a instauração de 8 

inquéritos policiais, 2 procedimentos de investigação criminal (PIC) e mais 5 

ações penais ajuizadas, todas decorrentes dos fatos que resultaram nas mortes 

da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu motorista Sr. Anderson Pedro 

Mathias Gomes, resta demonstrado que as autoridades estaduais se encontram 

empenhadas em dar  uma resposta efi ciente à violação de direitos humanos, 

o que afasta a necessidade de deslocamento da competência originária para a 

Justiça Federal.

Assim, é inegável reconhecer que não se tem elementos suficientes 

para  afi rmar a incapacidade das autoridades estaduais de fornecerem resposta 

ainda tempestiva, afastando o risco, neste momento, de se ter como caracterizada 

a hipótese de deslocamento de competência.

Ante o exposto, voto pela improcedência do presente Incidente 

de Deslocamento de Competência.

É o voto.

VOTO 

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: 

I. Relatório

Do relatório minucioso apresentado pela em. relatora, Ministra  Laurita 

Vaz, depreende-se que, em  14⁄03⁄2018,  Marielle Francisco da Silva  (Marielle 

Franco) e Anderson Pedro Mathias Gomes foram vítimas de homicídio; no mesmo 

contexto,  Fernanda Gonçalves Chaves, de homicídio  tentado. Em razão disso, 

instaurado, perante a Polícia Civil do Estado do Rio  de Janeiro, o  Inquérito 

Policial n.º 901-00385⁄2018, em trâmite na Delegacia  de Homicídios da 

Capital⁄Barra da Tijuca⁄RJ. Ao fi nal das investigações,  foram  indiciados como 

executores diretos do crime  Ronnie Lessa  e  Élcio  Vieira de Queiroz, os quais 

foram  presos preventivamente em 12⁄03⁄2019, com a defl agração da apelidada 
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“Operação Lume”, ocasião em que foram  realizadas dezenas de buscas e 

apreensões em endereços ligados aos apontados executores dos crimes.

Após, foi instaurado o  Inquérito Policial n.º 901-00266⁄2019  para apurar 

eventuais outros participantes ou mandantes e, também, o Inquérito Policial n.º 

901-01246⁄2019, para manejar as representações cautelares sigilosas.

Em  17⁄09⁄2019, a então Procuradora-Geral da República, Dra.  Raquel 

Dodge, propôs, neste Superior Tribunal de Justiça, o Incidente de Deslocamento 

de Competência em epígrafe, oportunidade em que ressaltou a  relevância do 

fato, uma vez que uma das vítimas seria vereadora e defensora  dos direitos 

humanos e das mulheres, bem como promovia o combate à  violência policial 

e aos grupos paramilitares de atuação notória no Rio de Janeiro, denominados 

‘milicianos’, que são compostos por policiais ou ex-policiais, contando, para seu 

agir desenvolto, com laços com o aparato ofi cial. Além disso, o delito geraria 

importante efeito inibidor para o exercício dos direitos humanos na sociedade, 

pois os assassinos demonstraram sua força e certeza de impunidade ao atingir 

um defensor ou defensora de direitos  humanos, intimidando ou deixando 

inseguros os demais membros do grupo vulnerável envolvido. 

Assinalou, ainda, que requisitou, em 31.10.2018,  ao Ministro da  Justiça, 

a instauração de inquérito policial federal para apurar a possível prática  de 

organização criminosa (Lei n.º 12.850⁄2013), coação no curso do processo (art. 

344), fraude processual (art. 347), favorecimento pessoal (art. 348), patrocínio 

infi el (art. 355), exploração de prestígio (art. 357 e parágrafo único),  falsidade 

ideológica (art. 299), outras falsidades e fraudes e eventual crime de corrupção, 

dentre outros fatos ilícitos narrados pelos depoentes e relacionados aos referidos 

homicídios.

Narrou que, em maio de 2018, a Polícia Civil tomou o  depoimento do 

policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, que afi rmou ter ouvido  Orlando de 

Oliveira Araújo (miliciano conhecido como Orlando Curicica) e  Marcelo 

Moraes Siciliano (vereador da cidade do Rio de Janeiro) tramarem o assassinato 

de Marielle em uma conversa de bar na Zona Oeste do Rio de  Janeiro em 

2017. Apontou, a propósito, falha na condução do inquérito  da Polícia Civil, pois 

não teria sido observado o sigilo das investigações,  evidenciada por publicações da 

imprensa sobre o que estava em apuração.

Afi rmou que, nos autos do referido inquérito da Polícia Federal (instaurado 

para “investigar a investigação”), em depoimento prestado a  Procuradores da 

República em 22⁄08 e 15⁄09⁄2018, respectivamente, Orlando de Oliveira Araújo 
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– preso na Penitenciária Federal de Mossoró⁄RN – e sua  companheira, Th ais 

Ferreira Bahiense Rodrigues, teriam sido “pressionados” pela autoridade policial 

civil carioca, responsável pela investigação, para  confessar os homicídios de 

Marielle e Anderson e apontar o vereador Marcelo  Moraes Siciliano como 

mandante, o que fora negado veementemente por eles.  Diante da recusa do 

depoente, ainda teria sido sugerido que, pelo menos, ele  admitisse ter sido 

procurado pelo referido vereador para executar o crime. Informa que também 

recusou tal proposta.

Asseverou a Procuradora-Geral da República, em suas razões,  que o 

inquérito da Polícia Federal  aponta falhas da investigação da Polícia  Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, “enfatizando a equivocada postura do policial Marco 

Antonio de Barros Pinto, chefe da equipe de investigação encarregada de apurar as 

mortes de Marielle e Anderson, que teria, inclusive, orientado Rodrigo Ferreira, 

que nitidamente mentiu e atrasou a apuração dos citados homicídios” (fl . 09).

Afi rmou que essa “inefi ciência do aparato estadual” perdura até hoje, pois ainda 

não foi identifi cado o mandante do crime em tela. Por isso, sustentou o pedido de 

deslocamento de competência na necessidade de se identifi car o mandante ou os 

mandantes do homicídio, ressaltando que há vários relatos de contaminação do 

aparato policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado, criando o 

fenômeno de grupos paramilitares conhecidos como “milícias”.

Aludiu a declarações prestadas por desembargador do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro a jornalista, dando conta de que não  haveria 

como o aparato policial ser descontaminado da presença de criminosos em seu 

âmago, para que se fi zesse a investigação independente sobre crimes atribuídos 

a milicianos. No mais, apontou a existência de grave violação aos direitos humanos; 

risco de responsabilização internacional do Brasil,  por descumprimento de nossas 

obrigações internacionais assumidas em tratados; e falha⁄inefi ciência das autoridades 

locais em apurar o suposto ou supostos mandantes do crime em tela. 

Requereu, ao fi nal, a transferência de “tudo o que consta da investigação do 

mandante dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes da esfera estadual 

para a esfera federal, mantendo-se na esfera estadual o processamento dos executores já 

identifi cados” (fl . 22).

A relatora proferiu despacho - fl . 55 – requisitando informações à Secretaria 

de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro  e  à  Superintendência da 

Polícia Federal no Rio de Janeiro.  Após o pedido de  habilitação de alguns 

familiares e de Ronnie Lessa, um dos acusados dos homicídios sob investigação, 
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todos eles indeferidos, a Polícia Federal  encaminhou resposta à fl. 119, 

acompanhada da mídia juntada à fl . 131, com informações acerca das diligências 

investigatórias realizadas.

 O Delegado de Polícia Civil da Divisão de Homicídios da Capital do Estado 

do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Freitas da Rosa, encaminhou o ofício de fl . 174, 

acompanhado de documentos juntados às fl s. 175-457 – vol. 2, nos quais esclarece 

a existência de diligências concluídas  e em andamento nos dois citados inquéritos, 

dentre elas, a oitiva de várias pessoas, a análise de dados telemáticos de investigados, 

a análise de enorme quantidade de aparelhos eletrônicos apreendidos, a confecção de 

dezenas de laudos periciais, a produção de inúmeros documentos, a  representação de 

medidas cautelares etc. Ao longo das investigações sobre a morte de Marielle e 

Anderson, informou a autoridade policial civil que vários outros inquéritos foram 

abertos, a partir da constatação da existência de outros crimes paralelos.

O Ministério Público Federal ofereceu  alegações fi nais (fl s. 491-506), nas 

quais destacou que o quadro de elevada violência urbana no Estado do Rio de Janeiro, 

que envolve autoridades policiais, tem  repercussão interestadual e internacional, e 

estão entre os fatos que motivaram a intervenção federal na segurança pública. Em 

alusão ao Inquérito da Polícia Federal que investigou a atuação da Polícia Civil 

no caso Marielle, afi rmou o Parquet Federal que:

Todo esse impasse, sem formar juízo quanto ao comportamento  das 

autoridades estaduais, implantou  um estado de desconfiança  entre os agentes 

envolvidos na apuração dos fatos,  principalmente após os fatos apurados no 

relatório da autoridade policial federal [...]

Passados quase nove meses do oferecimento de denúncia contra duas pessoas 

apontadas pelo MP⁄RJ como executores do duplo  homicídio,  e quase dois anos 

do duplo homicídio, até o momento  não se tem notícia da identificação dos 

mandantes e de sua  responsabilização criminal. A impunidade dos mandantes 

é, portanto, manifesta. 

O que há de concreto é a suspeita veemente, e até agora não superada por provas 

contrárias pelas autoridades estaduais, de  ligação de policiais da Delegacia de 

Homicídios – DH (responsável pela investigação) com o “Escritório do Crime”.

[...]

Em 15 de março de 2019, dez relatores e especialistas da  Organização das 

Nações Unidas e da Comissão Interamericana  de Direitos Humanos (CIDH) 

manifestaram-se, em comunicado, que o “Brasil deve garantir que os assassinos 

da defensora de  direitos humanos e vereadora Marielle Franco sejam levados 

à justiça”.
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Em 08 de outubro de 2019, documento de pesquisa da Anistia Internacional, 

lançado no relatório ‘Lutando pelo fi m da violência contra mulheres na política’, 

em Nova York, cobrou providências das autoridades brasileiras no caso Marielle 

Franco. 

E o tempo corre a favor da impunidade e contra a efi ciência na investigação. 

Com efeito, de acordo Conselho Nacional do  Ministério Público, as taxas de 

elucidação de homicídios no Brasil não ultrapassam 8%. Em países como o Reino 

Unido e a França, esses índices chegam a 90% e 80%, respectivamente. E mais: 

78%  dos inquéritos de homicídio são arquivados principalmente pelo  longo 

tempo entre a data e os trabalhos de investigação.

Tal realidade, no caso concreto, agrava-se. O tempo está passando, não se sabe 

dos mandantes e é possível que a investigação esteja, ainda que parcialmente, sob 

a infl uência de fato, ainda que remota, de envolvidos com o “Escritório do Crime”. 

Das informações prestadas no Ofício n. 116394- 1901⁄2019 (fl .  174), extrai-

se que Polícia Civil implementou uma série de  medidas excepcionais, como a 

instauração de um segundo inquérito policial, após um ano da ocorrência do crime 

de homicídio, para então apurar quem foram os mandantes do delito:”

[...]

Deste modo, a federalização do caso emerge como tábua de  salvação da 

responsabilização criminal dos mandantes.

A realidade não é apenas de não identificação dos mandantes. É  de indícios 

veementes de comprometimento do aparamento  policial na responsabilização dos 

crimes.

De volta ao inquérito instaurado pela Polícia Federal, apurou a  autoridade 

policial que o “Escritório do Crime” é grupo  conhecido da Polícia Civil – RJ, 

porém não teria como investigar  pois não poderiam prender as pessoas que 

pagariam suborno de  forma sistemática à unidade especializada, evidenciando 

uma “corrupção sistêmica” daquele órgão da segurança pública.

Aqui, resta demonstrado o requisito essencial do deslocamento 

de competência, qual seja, a incapacidade do Estado em cuidar do crime, sob pena 

de se caracterizar uma ingerência indevida nos assuntos de entidade federativa 

(IDC nº 01).

Preenchido este requisito, também se encontra presente a grave  violação 

de direitos humanos. Como narrado na inicial, o  assassinato de  Marielle Franco 

consistiu em feminicídio de  importante e  ascendente defensora de direitos 

humanos, que  havia sido, ademais, eleita vereadora (quinta maior votação) 

na  cidade do Rio de Janeiro, por partido de oposição (Partido  Socialismo e 

Liberdade – PSOL), adotando pautas de promoção de direitos de afrodescendentes, 

em prol das mulheres e no  combate à violência policial e aos grupos paramilitares 

de  atuação notória no Rio de Janeiro, denominados de  “milicianos”, que são 
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compostos por policiais ou ex-policiais,  contando, para seu agir desenvolto, com 

laços com o aparato ofi cial.

Essas características da vítima geram importante efeito inibidor  para o 

exercício dos direitos humanos na sociedade,  pois os  assassinos demonstram 

sua força e certeza de impunidade ao  atingir um defensor ou defensora de direitos 

humanos, intimidando e deixando inseguros os demais membros do grupo vulnerável 

envolvido.

Não apenas a gravidade do crime em si, mas especialmente a sua  brutal 

forma de execução e o fato de atingir diretamente um  representante do povo, 

que permanece mais próximo ao mesmo, depois de eleito, em nítida afronta ao 

Estado de Direito, revelam a necessidade inafastável do somatório de esforços de 

todos os órgãos públicos, a fi m de conferir uma resposta à altura da ofensa.

No entanto, o que se observa concretamente é que, desde que  instaurado 

o presente IDC, permanecesse a inércia dos órgãos  estaduais na conclusão das 

investigações, em especial quanto aos mandantes do bárbaro crime.

[...]

Não existe controvérsia, portanto, quanto aos dois fundamentos fáticos a que 

se alude a petição inicial, estando comprovado que:

1 –  há um impasse institucional instalado, que interfere na  capacidade de 

investigação efi caz;

2 – o local em que os fatos se deram, bem como os possíveis  personagens dos 

fatos, estão diretamente vinculados a grupos  criminosos em atuação há anos na 

região, desafi ando esforços para sua investigação e punição.

Se os fatos são incontroversos e demonstrados nos autos,  também não resta 

dúvida quanto à caracterização da hipótese de grave violação aos direitos humanos 

e ao risco de, mantida a situação, ver-se confi gurada hipótese de responsabilização 

do Brasil pelo descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais 

de direitos humanos já ratifi cados.

Neste sentido, como já demonstrado na petição inicial, manter a investigação 

no âmbito estadual, no contexto já provado, pode  consagrar o desrespeito às 

obrigações internas de garantia aos  direitos humanos e gerar o risco de mais 

uma derrota do Brasil  nas cortes internacionais, diante dos precedentes da 

Corte  Interamericana de Direitos Humanos que tratam do  descumprimento 

dos artigos 8º e 25 do Pacto de San Jose da Costa Rica, decorrentes da falta de 

adequada investigação dos fatos. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, em alegações 

fi nais  (fl s. 519-589), arguiu, preliminarmente, a  intempestividade da entrega 

das alegações fi nais pelo Ministério Público  Federal, razão pela qual pede o 

desentranhamento da referida peça. Aduziu,  ainda, a necessidade de citação 
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do Estado do Rio de Janeiro, por se tratar o incidente em análise de espécie de 

intervenção federal no Estado. No mais, extrai-se da manifestação ministerial as 

seguintes considerações:

Não há, com efeito, a menor possibilidade de se reconhecer risco  de afetação 

aos Direitos Humanos ou de violação aos Tratados  Internacionais, bem como a 

constatação de que os Órgãos Estaduais não estão aparelhados ou empenhados na 

realização de uma apuração isenta. 

Acima de tudo, a leitura de todo material trazido à colação pelo  Ministério 

Público nos itens IV a IX desta peça, com total isenção por essa Corte da Cidadania, 

sem qualquer envolvimento com as  implicações políticas e as repercussões 

decorrentes do presente  caso, revela a segurança do contexto investigatório 

imprimido até a presente data, com a oitiva de mais de 230 pessoas, dentre elas, 

testemunhas, informantes e indiciados – vide fls. 29⁄33 do  2º volume das peças 

acostadas pela polícia civil do estado do rio  de janeiro, a realização de diversas 

medidas cautelares, como  interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados 

telemáticos, interceptação ambiental, buscas e apreensões no curso da investigação 

e análise de imagens colhidas. 

Desta forma, sem a ocorrência de “Situação Excepcionalíssima” e a presença 

do caráter de “Subsidiariedade” no IDC em apreço, que atenda aos três requisitos 

de admissibilidade  acima  citados que foram delineados na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça ao longo dos anos, a petição inicial do IDC nº: 24⁄2019 

só pode ser indeferida, considerando os elementos abaixo  apresentados e, 

assim,  extinto o processo sem o  julgamento do mérito na forma do artigo 

485, inciso I do NCPC.  

O  Parquet  estadual, além disso, descreveu amplamente o  histórico 

das medidas adotadas no plano investigatório desde a ocorrência dos  fatos 

delituosos, com a exposição de todas as questões enfrentadas pelo MP⁄RJ, a fi m 

de demonstrar a insubsistência do presente incidente processual. Assinalou que 

foram tomadas diversas medidas no âmbito da investigação, que denotam o total 

comprometimento do Estado do Rio de Janeiro em elucidar os delitos e as difi culdades 

em obter alguns dados importantes para investigação, os quais seriam mantidos 

em sigilo pelas  empresas  Google e  Facebook, que foram objeto de medidas 

judiciais em tramitação no STJ.

Além disso,  frisou  que diversas frentes investigatórias foram  tomadas 

pela polícia judiciária e o MP⁄RJ, mas curiosamente, o levantamento  da 

origem do desvio das munições empregadas no crime que são da origem 

de  um lote fornecido para própria polícia federal, nunca foi objeto do 

devido  aprofundamento investigatório e sequer conclusão.    Afi rmou inexistir 
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inércia ou morosidade do aparelho estatal e o total comprometimento investigatório do 

MP⁄RJ e da Polícia Civil, com a regular atuação do aparelho estatal nas diversas 

frentes de investigação das questões criminais  referentes aos crimes de que 

tratam os autos.

Realçou que tal comprometimento pode ser percebido pela  oitiva de mais 

de 200 pessoas, pelo desenvolvimento de várias medidas  cautelares e diligências 

requeridas. Aduziu que na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP 901-266⁄2019, 

em virtude do desmembramento do IP  901-385⁄2018 (cuja denúncia foi 

oferecida), bem como a resistência da Google Brasil e do Facebook no fornecimento 

de esclarecimentos e  informações para o prosseguimento das investigações  (questões 

pendentes  de julgamento pelo STJ nos RMS 60.698, 61.302 e 62.143 - Google – 

e RMS 62.277 - Facebook).

A propósito, o  RMS 60.698⁄RJ  foi distribuído à minha relatoria  em 

29⁄4⁄2019. Os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal e retornaram 

com manifestação no dia 15⁄5⁄2019. Em 25⁄6⁄2019, o Ministério Público do Rio 

de Janeiro solicitou vista dos autos. Foram ainda protocolizadas  petições de 

Mônica Tereza Azeredo Benício em 03⁄7⁄2019 e do Google Brasil  Internet 

Ltda. em 13⁄9⁄2019. Em virtude da instauração de inquérito em  desfavor de 

agente público, com foro de prerrogativa de função, distribuído à  relatoria 

do Ministro Raul Araújo, consultei S. Exa. acerca e eventual conexão  ou 

continência. Em 19⁄11⁄2019, os autos foram a mim devolvidos após ciência das 

partes e do Ministério Público Federal da decisão que rejeitou o deslocamento 

de competência para julgamento do recurso. Em 16⁄4⁄2020, houve novo pedido 

de vista, agora da Facebook Serviços Online do Brasil  Ltda. Autos voltaram 

conclusos ao meu gabinete em 17⁄4⁄2020. A seu turno, O  RMS 62.143⁄RJ, 

igualmente interposto pela Google Brasil Internet Ltda., foi  distribuído à 

minha relatoria em 22⁄11⁄2019. O recurso foi com vista ao Ministério Público 

Federal para parecer, e retornou em 5⁄12⁄2019. No dia 17⁄4 deste ano foi juntado 

pedido de acesso aos autos pela Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. E 

o RMS 61.302⁄RJ, interposto pela Google Brasil Internet Ltda., foi distribuído 

por prevenção à minha relatoria em 18⁄7⁄2019.  Em seguida, os autos foram 

com vistas ao Ministério Público Federal, e foram  devolvidos com parecer 

em 26⁄7⁄2019. Nesse feito também houve consulta ao  Ministro Raul Araújo 

acerca de deslocamento de competência para seu  julgamento. Em 19⁄11⁄2019, 

a irresignação retornou ao meu gabinete. Em  17⁄4⁄2020, a Facebook Serviços 

Online do Brasil Ltda. solicitou acesso aos  autos dada a relação de conexão 

com o RMS 62.277⁄RJ. Este último, interposto pela Facebook do Brasil, chegou 
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à minha relatoria em 9 de março  deste ano, distribuído por sorteio, após o 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca rejeitar a distribuição do feito realizada 

por prevenção, em virtude do HC n. 519.472⁄RJ (DJe de 6⁄3⁄2020). O recurso já 

conta com parecer do Ministério Público Federal, ofertado em 29⁄11⁄2019.

Todos serão julgados brevemente.

Apontou, assim, a lisura do comportamento investigatório do MP⁄RJ e da 

Polícia Civil e a inexistência de morosidade, tibieza ou retardamento na apuração 

dos fatos delituosos que envolveram os homicídios e  todas as circunstâncias 

criminais correlatas ao caso principal, o que denotaria as condições plenas das 

instituições locais em conduzir as investigações.

O MP⁄RJ sustenta que a petição inicial apresentada pela ex-PGR está embasada 

no mais profundo “disse me disse”, não havendo na mesma, em resumo, a indicação 

de qualquer prova de leniência,  inércia ou falta de comprometimento das instâncias 

estaduais em processar e julgar os crimes. Seria de todo inviável, assim, se cogitar 

sobre o  risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro, a qual 

sequer foi  enunciada na petição inicial, o que demonstra a inconsistência da 

mesma. 

Asseverou que não há, por conseguinte, comprovação da ausência de parcialidade 

ou falta de isenção das Autoridades estaduais,  porquanto o inconformismo da 

ex-PGR está pautado, unicamente, em  alegações especulativas  a revelar mero 

inconformismo com a condução das atividades investigatórias. 

Destacou, ainda, que não há nada e nunca houve nenhuma  reclamação 

perante as Cortes Internacionais acerca do andamento da  investigação 

desenvolvida no Estado do Rio de Janeiro quanto ao caso Marielle Franco. Toda 

abordagem apresentada pelo MPF na sua exordial ou nas alegações fi nais, em 

verdade, não possibilitam a demonstração de que os requisitos indispensáveis a 

defl agração do presente IDC. Não houve assim a violação ao ideal universalista 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos, porquanto a atuação interna 

da República Federativa do Brasil, representada pelo Estado Federado - Estado 

do Rio de Janeiro - cumpre, diariamente, todos os esforços à preservação dos 

ditames reguladores de proteção aos Direitos Humanos e, acima de tudo, dos 

Tratados Internacionais subscritos pelo Estado brasileiro. 

Conclui-se, pelo exposto, que a atuação empreendida pelo  Estado do 

Rio de Janeiro é responsável, não dando margem a qualquer  insinuação de 

falha proposital, negligência, imperícia ou imprudência na  condução dos atos 

investigatórios.
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A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apresentou arrazoado às fl s. 

689-699, pugnando pela “improcedência do presente incidente de deslocamento 

de competência, sem o prejuízo de eventual cooperação de autoridades federais 

e estaduais para a integral solução das investigações dos homicídios de Marielle 

Franco e Anderson Gomes e persecução criminal de todos os responsáveis pelas 

mortes”. 

Afi rmou que, na perspectiva dos familiares das vítimas, “não se pode, com 

seriedade, qualifi car a atuação das instituições de investigação e  persecução 

penal fl uminenses como inefi ciente, desinteressada ou sem compromisso”. 

Monica Tereza Azeredo Benício, viúva de Marielle Franco,  em sua 

manifestação de fl s. 704-714, consignou, de início, que “o acesso parcial aos autos 

acarretou signifi cativa limitação ao exercício desta manifestação, notadamente 

porque foi a Requerente privada de conhecer parte essencial do conteúdo que 

informa a discussão formulada neste IDC.” No mais, assevera que:

“[...]  no caso Marielle Franco e Anderson Gomes, se de um lado  foi cogitado 

o risco da infl uência indevida das milícias do Rio de Janeiro junto às instituições 

locais, de outro foram divulgadas informações dando conta da vinculação ao caso 

de autoridade federal e familiar, razão pela qual também não se pode afi rmar total 

isenção das instituições federais. Não é possível deixar de anotar, a esse respeito, 

a estranheza da Requerente acerca da tardia manifestação do Ministro da Justiça 

em prol da federalização do caso.”  
“[...]  reitera-se a preocupação da Requerente com eventual  deslocamento da 

competência neste momento do caso, pois,  embora restrita às investigações sobre 

os mandantes, poderá  trazer prejuízos aos resultados já alcançados. Isso em razão 

da  correlação das investigações relativas aos mandantes com a  ação penal em 

tramitação contra os réus executores presos  cautelarmente, cuja instrução já se 

encerrou e se aproxima o  início das demais fases dos feitos de competência do 

tribunal do júri.”

 Instada a se manifestar, a Advocacia-Geral da União, por meio da petição 

de fl s. 743-751, pugnou pelo indeferimento do pedido, consignando ao fi nal do seu 

arrazoado que:

III - Conclusão e encaminhamentos

27. Com suporte nos subsídios prestados pela PF, nos documentos cujo acesso 

restou franqueado a este signatário e nos  fundamentos de direito coligidos, 

com destaque aos requisitos constitucionais e à jurisprudência do STJ, esta CGCJ 

fi rma compreensão no sentido de que não há elementos sufi cientes que permitam 
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manifestação favorável ao deslocamento de  competência vindicado pelo MPF, nos 

autos do IDC n o 24. [...]” 

O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, manifestou-se no  sentido de 

“reiterar os termos das manifestações do Ministério Público do  Estado do Rio de 

Janeiro (fl s. 36⁄103) e da Defensoria Pública do Estado  do Rio de Janeiro  (fl s. 

107⁄117)” (fl . 762).

O MP⁄RJ por meio da petição de fl s. 771-799, ratifi cou os  termos das 

manifestações anteriores.

Ao fi nal, pede “a juntada de todos os documentos listados nesta petição, a 

fi m de que seja demonstrada a atuação do Ministério Público na investigação 

dos possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes 

e da tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves” (fl . 797).

É o relatório.

II. O instituto do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)

A Emenda Constitucional n. 45, de 31.12.2004, relativa à  reforma do 

Poder Judiciário, inseriu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de 

deslocamento da competência originária para a investigação, o processamento 

e o julgamento dos crimes praticados com grave violação de direitos humanos, 

com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações  decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte.

Segundo o disposto no § 5º do artigo 109 da Constituição  Federal, 

“Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o  Procurador-Geral 

da República, com a fi nalidade de assegurar o cumprimento  de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal.”

A  ideia da federalização dos crimes contra os direitos  humanos  surgiu em 

decorrência da cobrança feita por organismos  internacionais ao Brasil para 

fazer cessar a corrente impunidade de  determinados crimes praticados, 

fator catalisador de confl itos sociais que,  diante dessa realidade, acabam por 

fugir ao próprio controle do Estado.  (CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer 

de. Federalização de violações contra direitos humanos. Anais da XIX Conferência 
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Nacional da Ordem dos  Advogados do Brasil: república, poder e cidadania. 

Florianópolis: OAB, Conselho Federal, 2006, p. 193).

Certamente, esse instituto jurídico-processual assegura maior  proteção 

à vítima e fortalece o combate à impunidade; fortalece e dissemina 

a  responsabilidade internacional em matéria de direitos humanos nos 

diversos  entes federativos (particularmente, nos Estados); robustece a 

responsabilidade  da República Federativa do Brasil em matéria de direitos 

humanos no âmbito  interno, em consonância com sua responsabilidade 

internacional; aperfeiçoa a sistemática de responsabilidade nacional em face de 

graves violações de direitos humanos.

III. Precedentes

No primeiro IDC julgado neste Superior Tribunal de Justiça, a Terceira 

Seção deste Superior Tribunal explicitou que os requisitos do incidente  de 

deslocamento de competência são três: a) grave violação de direitos humanos; b) 

necessidade de assegurar o cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes 

de tratados internacionais; c) incapacidade – oriunda de  inércia, omissão, 

inefi cácia, negligência, falta de vontade política, de condições  pessoais e⁄ou 

materiais etc. – de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, levar a 

cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal (IDC n. 1⁄PA, Relator Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, julgado em 8.6.2005, DJ 10.10.2005).

O incidente de deslocamento de competência foi, todavia,  indeferido, à 

unanimidade. No exame do caso, a Terceira Seção, conquanto haja reconhecido 

a grave violação de direito humano e a necessidade de assegurar o cumprimento 

de obrigações decorrentes de tratados internacionais,  afastou o risco de 

descumprimento de obrigações decorrentes de tratados  internacionais, 

porquanto considerou demonstrado o empenho das autoridades envolvidas na 

apuração e punição dos responsáveis pelo crime, em dar resposta  efi ciente à 

violação.

A seu turno, esta mesma Terceira Seção, em outro IDC,  acolheu, 

unanimemente, o pedido de deslocamento de competência formulado  pelo 

Procurador-Geral da República, tendo como móvel o assassinato de advogado e 

vereador pernambucano, notório defensor dos direitos humanos que investigava 

a atuação de grupos de extermínio da região.
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O julgado, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, recebeu a  seguinte 

ementa:

Incidente de Deslocamento de Competência.  Justiças estaduais dos estados 

da Paraíba e de  Pernambuco. Homicídio de vereador, notório  defensor dos 

direitos humanos, autor de  diversas denúncias contra a atuação de grupos  de 

extermínio na fronteira dos dois estados.  Ameaças, atentados e assassinatos 

contra  testemunhas e denunciantes. Atendidos os  pressupostos constitucionais 

para a excepcional medida.

1. A teor do § 5.º do art. 109 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda 

Constitucional n.º 45⁄2004, o incidente de deslocamento  de competência para 

a Justiça Federal fundamenta-se, essencialmente,  em três pressupostos: a 

existência de grave violação a direitos  humanos; o risco de responsabilização 

internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas 

em tratados internacionais; e a incapacidade das instâncias e autoridades locais 

em oferecer respostas efetivas. 2. Fatos que motivaram o pedido de deslocamento 

deduzido pelo Procurador-Geral da República: o  advogado e vereador 

pernambucano Manoel Bezerra de Mattos Neto foi assassinado em 24⁄01⁄2009, no 

Município de  Pitimbu⁄PB, depois de sofrer diversas ameaças e vários atentados, 

em decorrência, ao que tudo leva a crer, de sua persistente e conhecida atuação 

contra grupos de extermínio que agem impunes há mais de  uma década na 

divisa dos Estados da Paraíba e de Pernambuco, entre  os Municípios de Pedras 

de Fogo e Itambé. 3. A existência de grave violação a direitos humanos, primeiro 

pressuposto, está sobejamente  demonstrado: esse tipo de assassinato, pelas 

circunstâncias e  motivação até aqui reveladas, sem dúvida, expõe uma lesão 

que extrapola os limites de um crime de homicídio ordinário, na medida em que 

fere, além do precioso bem da vida, a própria base do Estado,  que é desafi ado 

por grupos de criminosos que chamam para si as  prerrogativas exclusivas dos 

órgãos e entes públicos, abalando  sobremaneira a ordem social. 4. O risco de 

responsabilização  internacional pelo descumprimento de obrigações derivadas 

de  tratados internacionais aos quais o Brasil anuiu (dentre eles, vale  destacar, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, mais  conhecido como “Pacto de 

San Jose da Costa Rica”) é bastante  considerável, mormente pelo fato de já ter 

havido pronunciamentos da  Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

com expressa  recomendação ao Brasil para adoção de medidas cautelares 

de  proteção a pessoas ameaçadas pelo tão propalado grupo de  extermínio 

atuante na divisa dos Estados da Paraíba e Pernambuco, as  quais, no entanto, 

ou deixaram de ser cumpridas ou não foram efetivas.  Além do homicídio de 

MANOEL MATTOS, outras três testemunhas  da CPI da Câmara dos Deputados 

foram mortos, dentre eles LUIZ  TOMÉ DA SILVA FILHO, ex-pistoleiro, que 

decidiu denunciar e  testemunhar contra os outros delinquentes. Também 

FLÁVIO  MANOEL DA SILVA, testemunha da CPI da Pistolagem e do  Narcotráfi co 

da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, foi  assassinado a tiros em 
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Pedra de Fogo, Paraíba, quatro dias após ter  prestado depoimento à Relatora 

Especial da ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais. E, mais 

recentemente, uma das  testemunhas do caso Manoel Mattos, o Maximiano 

Rodrigues Alves, sofreu um atentado a bala no município de Itambé, Pernambuco, 

e  escapou por pouco. Há conhecidas ameaças de morte contra  Promotores 

e Juízes do Estado da Paraíba, que exercem suas funções  no local do crime, 

bem assim contra a família da vítima Manoel Mattos  e contra dois Deputados 

Federais. 5. É notória a incapacidade das  instâncias e autoridades locais em 

oferecer respostas efetivas, reconhecida a limitação e precariedade dos meios por 

elas próprias. Há quase um pronunciamento uníssono em favor do deslocamento 

da competência para a Justiça Federal, dentre eles, com especial relevo: o Ministro 

da Justiça; o Governador do Estado da Paraíba; o Governador de Pernambuco; a 

Secretaria Executiva de Justiça de Direitos Humanos; a Ordem dos Advogados do 

Brasil; a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba. 

6. As circunstâncias apontam para a necessidade de ações  estatais firmes e 

efi cientes, as quais, por muito tempo, as autoridades locais não foram capazes de 

adotar, até porque a zona limítrofe potencializa as difi culdades de coordenação 

entre os órgãos dos dois  Estados. Mostra-se, portanto, oportuno e conveniente 

a imediata  entrega das investigações e do processamento da ação penal em 

tela aos órgãos federais. 7. Pedido ministerial parcialmente acolhido para deferir 

o deslocamento de competência para a Justiça Federal  no Estado da Paraíba  da 

ação penal n.º 022.2009.000.127-8, a ser distribuída para o Juízo Federal Criminal 

com jurisdição no local do  fato principal; bem como da investigação de fatos 

diretamente  relacionados ao crime em tela. Outras medidas determinadas, 

nos termos do voto da Relatora. (IDC 2⁄DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira 

Seção, j. 27⁄10⁄2010, DJe 22⁄11⁄2010). 

Em 2014, ao julgar o IDC nº 5,  esta Seção acolheu o pedido de deslocamento 

da competência para a Justiça Federal, em caso  envolvendo o assassinato, por 

pistoleiros, do Promotor de Justiça Th iago Faria  Soares, à época exercendo 

suas atribuições na comarca de Itaíba (PE),   fato  ocorrido na manhã do dia 

14.10.2013, na Rodovia Estadual PE-300, sentido Águas Belas⁄PE – Itaíba⁄PE.

Em voto que ali proferi como relator, concluí pela necessidade de deslocamento 

da competência, ante a robusta prova de incapacidade dos órgãos de investigação 

e persecução penal do Estado de Pernambuco, por uma série de circunstâncias, 

de levar adiante e com esperado êxito a apuração do referido homicídio.

No voto que ali proferi, como relator, asseri que se deve ter em mente que esse 

instrumento jurídico-processual deve ser utilizado em situações excepcionalíssimas, 

em que efetivamente esteja demonstrada sua imprescindibilidade, até para não 

se esvaziar a competência da Justiça Estadual e, sob outra angulação, inviabilizar 

o funcionamento da Justiça Federal.
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Isso signifi ca que o Incidente de Deslocamento de Competência  não 

pode ter o caráter de  prima ratio  para o exame jurisdicional do litígio  penal, 

primeira providência a ser tomada em relação a um fato (por mais grave que 

seja); deve, sim, ser adotado de forma subsidiária e apenas ante a comprovação 

de que a Justiça Estadual da unidade federativa onde ocorreu o ato criminoso 

atentatório a direitos humanos mostre-se negligente, desidiosa, descuidada ou 

excessivamente morosa no trato e no encaminhamento do caso.

A confi abilidade das instituições públicas envolvidas na persecução penal 

– Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário –,  constitucional e legalmente 

investidas de competência originária para atuar em casos como o presente deve, 

como regra, prevalecer, ser apoiada e prestigiada.

Enfatizo, ademais, que o artigo 1º da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) – da qual o Brasil é signatário e 

que integra o ordenamento positivo pátrio por força do Decreto n. 678⁄1992 – 

estabelece que “os Estados partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar 

os direitos e liberdades reconhecidos na lei e garantir seu livre e pleno exercício 

a toda pessoa que esteja sujeita a sua jurisdição, sem discriminação alguma por 

motivos de raça, cor, sexo, idioma,  religião, opiniões políticas ou de qualquer 

outra índole, origem nacional ou  social, posição econômica, nascimento ou 

qualquer outra condição social”.

Como consequência desta obrigação, os Estados devem prevenir, investigar 

e punir toda violação dos direitos reconhecidos pela  Convenção e procurar, 

também, o restabelecimento, se possível, do direito  violado e, se for o caso, a 

reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. A obrigação 

de garantir o livre e pleno exercício dos direitos humanos não é esgotada com a 

existência de um ordem normativa destinada a possibilitar o cumprimento desta 

obrigação, mas sim comporta a  necessidade  de uma conduta governamental que 

assegure a existência, na realidade, de uma efi caz garantia do livre e pleno exercício 

dos direitos humanos.

Quando do julgamento do caso  Ximenes Lopes vs Brasil,  (sentença de 4 

de julho de 2006), a Corte asseverou que “No que se refere ao direito à vida, a 

obrigação do Estado de ‘respeitar’ tal direito implica, entre outros aspectos, que 

o Estado deve abster-se de privar da vida as pessoas através de seus agentes”.

Assim, salientou que “a obrigação do Estado de ‘garantir’ o direito humano 

à vida implica em prevenir violações a tal direito, investigar as  violações ao 
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direito à vida, punir os responsáveis, e reparar aos familiares da vítima, quando 

os responsáveis tenham sido agentes do Estado”.

Nesse contexto, concluiu: “O Estado não somente incorre 

em  responsabilidade internacional por violação ao direito à vida quando 

seus  agentes privam alguém de tal direito, mas também quando, apesar de 

não ter  violado diretamente tal direito, não adota as medidas de prevenção 

necessária e⁄ou não efetua uma investigação séria, por um órgão independente, 

autônomo e imparcial, de privações do direito à vida cometidas seja por seus 

agentes ou por particulares”.

É imperioso, ainda, alertar que o julgamento justo, imparcial e  em prazo 

razoável é garantia fundamental do ser humano, também previsto na Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Confi ra-se, aliás, o disposto no artigo 7º, n. 5, 

da referida Convenção:

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 5. Toda pessoa presa, detida ou retida 

deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou  outra autoridade 

autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o  direito de ser julgada em 

prazo razoável  ou de ser posta em  liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 

processo. Sua liberdade  pode ser condicionada a garantias que assegurem o 

seu comparecimento em juízo.

É dizer, os Estados-membro do Sistema Interamericano de  Direitos 

Humanos têm obrigação de, em prazo razoável, investigar e sancionar  os 

responsáveis por violações a direitos humanos, bem como de indenizar as vítimas 

de tais violações, ou seus familiares.

O tema, a propósito, tem sido objeto de inúmeros julgados pela  Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), inclusive de processos em que 

se apontava o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente 

do descumprimento do direito à razoável duração do processo.

A Corte tem, reiteradamente, asseverado que a obrigação estatal  de 

investigar e punir as violações de direitos humanos deve ser empreendida pelos 

Estados de maneira séria e efetiva, dentro de um prazo razoável. Como exemplo, 

menciono excerto de decisão de 2003, em que a Corte de San Jose enfatizou 

que:

A obrigação de investigar não é descumprida somente porque não  exista 

uma pessoa condenada na causa ou pela circunstância de que,  apesar dos 

esforços realizados, seja impossível a acreditação dos  fatos. Contudo, para 
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estabelecer de forma convincente e verossímil  que este resultado não tenha 

sido produto da execução mecânica de certas formalidades processuais sem que 

o Estado busque  efetivamente a verdade, este deve demonstrar que realizou 

uma  investigação imediata, exaustiva, séria e imparcial. (CIDH, Relatório  Anual 

1997, Relatório N° 55⁄97, Caso N° 11.137 (Juan Carlos Abella e outros), Argentina, 

par. 412. Sobre o mesmo tema, ver: CIDH, Relatório Anual 1997, Relatório N° 52⁄97, 

Caso N° 11.218 (Arges Sequeira Mangas), Nicarágua, par. 96 e 97).

Isso significa que o Estado também tem a obrigação de 

utilizar,  diligentemente, todos os meios à sua disposição para realizar 

uma investigação,  dentro de um prazo razoável, que sirva de base para o 

processamento, o esclarecimento dos fatos, o julgamento e a sanção dos autores 

de toda violação de direitos protegidos pela Convenção Americana.

A Corte, para aferir a razoabilidade ou a irrazoabilidade do prazo excedido 

pelo Estado reclamado, considera, em vários de seus arestos, a  ocorrência de 

fatores como: (a) as circunstâncias particulares de cada caso  e a complexidade do 

litígio; (b) a conduta processual das partes ou, mais  proximamente, do acusado; 

(c) a conduta das autoridades responsáveis  pela condução do processo, sejam elas 

administrativas ou judiciais (Caso Ximenes Lopes versus Brasil, Sentença de 4 

de julho de 2006; Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil, sentença de 

28 de novembro de 2006; Caso “La ultima tentacion de Cristo” (Olmedo Bustos 

y otros), sentença de 05 de fevereiro de 2001; Caso do Massacre de Puerto Bello 

versus Colômbia, sentença de 31 de janeiro de 2006; Caso López Alvarez versus 

Honduras, sentença de 1º de fevereiro de 2006).

No mesmo sentido se coloca a homóloga Corte Europeia de  Direitos 

Humanos (CEDH), como, v.g., no Caso Gaglione, sentença de 7.12.2010; no 

Caso Imbrioscia, sentença de 24.11.1993, e no Caso Delcourt,  sentença de 

17.1.1970.

Nossa Constituição da República, a seu turno, acabou por seguir o Direito 

Internacional e incorporou, em seu texto, por meio da Emenda Constitucional n. 

45⁄2004, o inciso LXXVIII ao artigo 5º, que assim dispõe: “a todos [enfatizo que 

o comando é destinado a proteger não somente o réu, mas todos os interessados], 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a  razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
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IV. O caso Marielle Franco

No pedido consubstanciado no IDC ora submetido à apreciação  desta 

Corte Superior, vejo diferenças fundamentais em relação aos precedentes citados, 

nos quais se decidiu pela federalização das investigações.

Até o presente momento, não percebo demonstração inequívoca de que os 

órgãos estaduais de investigação e de persecução penal – ou mesmo a justiça do 

Rio de Janeiro – não estejam interessados ou determinados ao esclarecimento 

do crime de que resultou a morte de Marielle Francisco da Silva e Anderson Pedro 

Mathias  Gomes  (bem como a tentativa de  homicídio de Fernanda Gonçalves 

Chaves).

Em verdade, indicam os autos que a Polícia Civil do Estado do  Rio de 

Janeiro e o Ministério Público daquela unidade federativa têm-se esforçado, com 

particular empenho, na apuração do crime e de sua  autoria  (mediata e imediata). 

Prova disso foi a identifi cação, em cerca de um ano após intensas investigações – 

após a oitiva de mais de 230 testemunhas, informantes e indiciados, realização 

de diversas medidas cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo 

de dados telemáticos, interceptação ambiental, buscas e apreensões no curso da 

investigação e análise de imagens  colhidas – dos executores do duplo homicídio, 

Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, presos preventivamente em 12⁄03⁄2019, com 

a defl agração da apelidada “Operação Lume”, ocasião em que foram realizadas 

dezenas de buscas e apreensões em endereços ligados aos apontados executores 

dos crimes.

As investigações partiram da premissa, comprovada pelo  resultado 

do inquérito policial, de que  a morte da vereadora Marielle Franco  (e, 

circunstancialmente, de seu motorista Anderson Gomes), deveu-se à sua destacada 

atuação como parlamentar, pautada pela promoção de direitos de afrodescendentes e 

das mulheres, com fortes críticas à violência policial e aos grupos paramilitares no Rio 

de Janeiro – mais conhecidos por “milicianos” –, compostos por policiais ou ex-

policiais que contam, para seu agir desenvolto, com o respaldo ou, no mínimo, a 

omissão de autoridades do Estado.

Partilho do entendimento de que esse assassinato, ao que se pode inferir 

da narrativa sobre o fato,  foi cometido em razão não apenas da  atividade da 

parlamentar, em defesa dos direitos humanos. Tudo indica  tenha sido também 

motivado porque essa pauta era conduzida por uma mulher, vinda da periferia, negra e 

lésbica, ingredientes que, em uma cultura patriarcal, misógina, racista e preconceituosa, 
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potencializaram a reação de quem se sentia incomodado, quer pelas denúncias 

feitas no exercício do mandato parlamentar da vereadora Marielle Franco, quer 

pela postura de uma mulher intimorata, que, representando as citadas minorias, 

arrostou  milicianos e policiais envolvidos na reiterada e permanente violação 

dos direitos das pessoas que habitam as comunidades do Rio de Janeiro.

O assassinato de Marielle, é importante que se diga, teve  um componente de 

gênero, ainda que, na acurada percepção de  Janaína Penalva, “Como Marielle 

estava em um confronto direto com o Estado e o  poder paralelo (milícias), 

como suas pautas pela justiça social e igualdade eram  incômodas a muitos 

setores da política e do crime organizado, e como ela se propunha claramente 

a denunciar ilegalidades, sustentar a tese do feminicídio  poderia parecer 

impreciso” (Homicídio ou feminicídio? Uma análise do caso  Marielle Franco, a 

partir da dicotomia entre as esferas pública e doméstica  In: 1988-2018: o que 

constituímos?: homenagem a Menelick de Carvalho Netto  nos 30 anos da 

Constituição de 1988. Belo Horizonte: Editora Conhecimentos  Livraria e 

Distribuidora, 2019. p. 221–232). Em outro texto, escrito em coautoria com Ela 

Wiecko de Castilho, ambas as professoras da Universidade de Brasília reforçam a 

opinião de que “Marielle poderia ter sido morta por muitas razões, mas morreu 

porque conquistou uma parcela de poder. Foi a conquista, por uma mulher, de 

um espaço de representação política que  inverteu posições de gênero que nos 

permite qualifi car seu assassinato como feminicídio” (O feminicídio de Marielle. 

Disponível em  https:⁄⁄www.jota.info⁄opiniao-e-analise⁄artigos⁄o-feminicidio-de-

marielle-20042018, acesso em 25⁄6⁄2020).

Daí por que parece mais apropriado afi rmar que se tratou, em  verdade, 

de um verdadeiro  feminicídio político, o assassinato de uma mulher  que, nesta 

condição e como vereadora, lutava contra as desigualdades de gênero, de raça e 

classe.

Faz todo sentido, assim, o raciocínio de Renata Souza  (Marielle Franco é 

vítima de feminicídio político  - O Globo, edição de  13⁄9⁄2019): “O patriarcado 

deixou o legado de invisibilização das mulheres em vida e em morte. E não seria 

diferente com aquelas que ousaram e ousam estar na linha de frente da política, 

seja esta institucional ou não. O feminicídio político traz consigo uma das faces 

mais cruéis da vulnerabilidade da mulher na vida política.”

O texto remete a outras mulheres – a juíza Patrícia Acioli e a Irmã Doroth 

Stang – que tombaram em razão da energia e coragem de suas vozes altiloquentes, 

que expunham grupos criminosos. No caso de Marielle, tudo parece indicar uma 
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situação ainda de maior repulsa discriminatória, por  sua origem, cor de pele, 

classe social e orientação sexual, algo que poderia  refl etir uma  discriminação 

interseccional  (Roger Raupp Rios e Rodrigo da  Silva.  Discriminação múltipla 

e discriminação interseccional: aportes do  feminismo negro e do direito da 

antidiscriminação. Revista Brasileira de Ciência Política, nº16. Brasília, janeiro - 

abril de 2015, pp. 11-37).

Mas na recente história nacional, vale a menção, também  homens 

defensores de direitos humanos tiveram o mesmo desfecho trágico,  como 

foi o caso do advogado e vereador pernambucano  Manoel Bezerra de  Mattos 

Neto,  assassinado em 2009 – objeto do julgado da ministra relatora,  acima 

– no Município de Pitimbu⁄PB, depois de sofrer diversas ameaças e  vários 

atentados, em decorrência de sua persistente e conhecida atuação contra grupos 

de extermínio nos Estados da Paraíba e de Pernambuco.

Merece lembrança, também, o caso do ativista de Direitos Humanos Gilson 

Nogueira de Carvalho, morto em 1996, na cidade de Macaíba, Estado do Rio 

Grande do Norte, por denunciar e impulsionar as  ações penais relativas aos 

crimes cometidos pelos “meninos de ouro”, um suposto grupo de extermínio de 

que fariam parte policiais civis e outros agentes estatais.

O episódio levou o Brasil a responder perante a Corte  Interamericana 

de Direitos Humanos. Na sentença (Caso Nogueira de Carvalho e Outro Versus 

Brasil), a CIDH assentou, verbis:

74. Gilson Nogueira de Carvalho era um advogado defensor de  direitos 

humanos que foi objeto de ameaças de morte e vítima de  homicídio numa 

emboscada em 20 de outubro de 1996. Levando em conta que Gilson Nogueira 

de Carvalho atuava como defensor de direitos humanos, a Corte julga pertinente 

reiterar que compete aos  Estados o dever de criar as condições necessárias 

para o efetivo gozo  e desfrute dos direitos consagrados na Convenção.  O 

Tribunal  considera que, numa sociedade democrática, o cumprimento do  dever 

dos Estados de criar as condições necessárias para o efetivo respeito e garantia dos 

direitos humanos de todas as pessoas sob sua jurisdição está intrinsecamente ligado 

à proteção e ao reconhecimento da importância do papel que cumprem os defensores 

de direitos humanos, como a Corte tem manifestado em sua jurisprudência constante.

[...]

76. O Tribunal considera que as ameaças e os atentados à integridade e à vida dos 

defensores de direitos humanos, e a  impunidade dos responsáveis por esses fatos, 

são  particularmente graves, porque têm um efeito não somente  individual, mas 

também coletivo, na medida em que a sociedade se vê impedida de conhecer a 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 655

verdade sobre a situação de respeito ou de violação dos direitos das pessoas sob 

a jurisdição de um determinado Estado.

77. Os Estados têm o dever de facilitar os meios necessários para que os defensores 

de direitos humanos executem  livremente suas atividades; protegê-los quando são 

objeto de ameaças, de forma a evitar os atentados a sua vida e integridade; abster-se 

de impor obstáculos que difi cultem a realização de seu trabalho e investigar séria e 

efi cazmente as violações cometidas contra eles, combatendo a impunidade.

A despeito do alerta da Corte Interamericana, o caso Marielle Franco é a 

evidência cabal de que, no Brasil, ainda continuamos a  vivenciar assassinatos de 

pessoas que – somadas a tantos milhares de incógnitos brasileiros, quantifi cados 

nas ignominiosas estatísticas de homicídios  e feminicídios anualmente 

cometidos –  se arriscam a defender minorias e a  cobrar das autoridades políticas 

atitudes mais ousadas e efi cazes no enfrentamento das quotidianas violações a direitos 

da população,  especialmente da que habita as periferias dos grandes centros 

urbanos.

Mais do que isso,  a morte de Marielle parece não  constranger os que 

reverberam discursos de ódio e de intolerância, os  quais acabam por desenvolver 

uma espécie de necropolítica (segundo a qual - na dicção do inventor do termo, 

Achille Mbembe – escolhe-se quem pode viver  e quem deve morrer) e por 

incentivar  reações de silenciamento  dos que  denunciam a mortandade de civis 

por outros civis ou por policiais (fardados ou não), a exemplo do que ocorreu 

dias atrás em São Gonçalo, periferia do Rio de Janeiro, onde João Pedro Matos 

Pinto, de 14 anos, foi morto dentro de sua  casa, por policiais que realizavam 

operação no local, mais um episódio que ratifi ca uma triste realidade do Brasil 

contemporâneo, a “banalização da vida” (Oscar Vilhena Vieira, in Folha de São 

Paulo 22⁄5⁄2020).

Em que pese todo esse desolador cenário social, a análise  diligente e 

substancial promovida pela relatora deste processo não permite concluir – muito 

pelo contrário – que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público 

estadual estejam se omitindo ou estejam agindo sem denodo nas investigações 

e nas ações penais decorrentes do assassinato de Marielle e Anderson. E nada 

sugere que estejam sendo desidiosos ou omissos na  tentativa de descobrir eventuais 

mandante(s) do atentado.

Decerto que houve falhas e talvez, como assinala o MPF,  tentativas de 

desviar o foco das investigações. Mas foram episódios isolados, creditados a um ou 
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outro agente pública. As instituições referidas em nenhum momento demonstraram 

titubeio ou fraqueza na decisão de investigar e chegar aos eventuais mandantes.

Sinal claro de confi ança nesse trabalho foi dado não apenas pelos familiares 

das vítimas, pela viúva de Marielle Franco e pelas entidades  representativas 

da sociedade civil, como a Coalização Negra por Direitos e o  Instituto 

Marielle Franco, os mais diretos interessadas em esclarecer toda a  operação 

que resultou na eliminação de Marielle e Anderson. Também a AGU ofi ciou 

pela improcedência do pedido por não vislumbar “elementos sufi cientes  que 

permitam manifestação favorável ao deslocamento de competência  vindicado 

pelo MPF”.

V·  Dispositivo

À vista dessas considerações, acompanho a eminente relatora e  também 

voto pela improcedência do pedido de deslocamento da competência, para que 

prossigam as investigações (para identifi cação de possíveis mandantes da morte 

de Marielle Franco) e a ação penal já em curso na justiça estadual.

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: O Incidente de Deslocamento 

de Competência constitui criação da Emenda  Constitucional n. 45⁄2004, que 

inseriu um § 5º no art. 109 da Constituição Federal, atribuindo a esta Corte a 

competência para o seu julgamento.

Confi ra-se o exato teor da previsão constitucional:

Art. 109. (...)

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral 

da República, com a finalidade de assegurar o  cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais  de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Como reflexo de tal comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, 

de 16⁄02⁄2005, promoveu a inserção de tal incidente no rol dos feitos submetidos 

a este Tribunal Superior, sem contudo, à míngua de norma legal que regulamente 
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devidamente a previsão constitucional, dispor sobre regras que orientem o modo 

como deve ele tramitar e ser processado.

Da leitura do dispositivo constitucional, a jurisprudência depreendeu 

e  consagrou três pressupostos principais que devem ser atendidos 

simultaneamente para o  acolhimento do Incidente de Deslocamento de 

Competência:

1. A constatação de grave violação de direitos humanos;

2. A possibilidade de responsabilização internacional, decorrente 

do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais; e

3. A evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram 

condições de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e 

julgamento do caso com a devida isenção.

De se ressaltar que, em seu voto no IDC n. 1⁄PA (julgado em 8.6.2005, 

DJ  10⁄10⁄2005), o eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima ponderou que 

somente a violação concreta dos direitos humanos pode justifi car a necessidade 

de federalização da controvérsia.

O entendimento foi referendado no julgamento do IDC n. 5⁄PE 

(julgado em 13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014), de Relatoria do não menos eminente 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, quando a Terceira Seção explicitou que, “Para 

o deslocamento da competência, deve haver demonstração inequívoca de que, 

no caso concreto, existe  ameaça  efetiva e real  ao cumprimento de obrigações 

assumidas por meio de tratados internacionais de direitos humanos fi rmados pelo 

Brasil, resultante de inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições 

reais de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades,  proceder à 

devida persecução penal” (grifei).

Além disso, no julgamento dos IDCs n. 3⁄GO e 5⁄PE, a Terceira 

Seção desta Corte ressaltou que o deslocamento de competência efetuado no 

incidente constitucional, por se tratar de exceção à regra geral da competência 

absoluta, somente deve  ser efetuado em  situações excepcionalíssimas, 

mediante a demonstração de sua necessidade e  imprescindibilidade “ante 

provas que revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade  política, falta 

de condições pessoais e⁄ou materiais das instituições - ou de uma ou outra 

delas -  responsáveis por investigar, processar e punir os responsáveis pela 

grave violação a direito  humano, em levar a cabo a responsabilização dos 

envolvidos na conduta criminosa, até para  não se esvaziar a competência da 
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Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal” (IDC 5⁄PE, 

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,  julgado em 13⁄08⁄2014, 

DJe 01⁄09⁄2014). Desse raciocínio, revela-se o caráter de  excepcionalidade  da 

providência determinada no incidente. 

De outro lado, interpretando o terceiro dos pressupostos mencionados, 

a Terceira Seção desta Corte, tem entendido que a evidência de que os órgãos 

do sistema  estadual não mostram condições de seguir no desempenho da 

função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção 

se caracteriza quando se constata  “inércia, negligência, falta de vontade 

política ou de condições reais de o  Estado-membro, por suas instituições e 

autoridades, proceder à devida persecução penal” (IDC 5⁄PE, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,  julgado em 13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014) – 

negritei.

Tais situações foram constatadas, por exemplo, nos seguintes casos:

- Omissão do Estado ao não dar início a investigação criminal: Constatação 

efetuada em situação na qual, após o desaparecimento de pessoas, decorrente 

de  supostos crimes de tortura e homicídios atribuídos a autoridades policiais 

locais, os órgãos  estatais somente instauraram inquérito policial 6 (seis) anos 

após a ocorrência dos fatos e,  mesmo assim, impulsionados pela instauração 

de incidente de deslocamento de competência  perante o STJ, o que denota 

“a total ineficácia da atuação das autoridades locais no caso  específico, 

desnudando  situação de grave omissão dos deveres do Estado, ainda mais 

quando os órgãos competentes, mesmo formalmente cientes de que um cidadão 

havia desaparecido,  fato indicador de um delito contra a vida, nada fi zeram 

a respeito de imediato” (IDC 3⁄GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, 

julgado em 10⁄12⁄2014, DJe 02⁄02⁄2015) – grifei;

- Existência de confl ito institucional entre a polícia civil e o Ministério Público 

estadual que prejudica a investigação: Em investigação da morte de promotor 

de justiça por grupos de extermínio, “A falta de entendimento operacional entre 

a Polícia Civil e o Ministério Público estadual ensejou um conjunto de falhas na 

investigação criminal que arrisca comprometer o resultado fi nal da persecução 

penal, com possibilidade, inclusive, de gerar a impunidade dos mandantes e dos 

executores do citado crime de homicídio” (IDC 5⁄PE, Rel.  Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014).

- Precariedade de meios locais para efetuar investigação e persecução penal: Em 

investigação de homicídio de vereador que denunciava a atuação de grupos de 
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extermínio na fronteira entre os Estados da Paraíba e de Pernambuco, verifi cou-

se  ser “notória a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer 

respostas efetivas,  reconhecida a limitação e precariedade dos meios por elas 

próprias. Há quase um pronunciamento uníssono em favor do deslocamento da 

competência para a Justiça Federal, dentre eles, com especial relevo: o Ministro 

da Justiça; o Governador do Estado da Paraíba; o Governador de Pernambuco; a 

Secretaria Executiva de Justiça de Direitos Humanos; a Ordem dos Advogados 

do Brasil; a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado 

da Paraíba”, acrescido esse fator do fato de que “a zona limítrofe potencializa as 

difi culdades de coordenação entre os órgãos dos dois Estados” (IDC 2⁄DF, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27⁄10⁄2010, DJe 22⁄11⁄2010).

Ora, no caso concreto, o quadro descrito pela Procuradoria Geral 

da República aponta indícios de violação de direitos humanos que pode, pelo 

menos em tese, vir  a gerar responsabilização internacional do País, o que 

preencheria os dois primeiros requisitos para o acolhimento do incidente.

As situações em apuração são gravíssimas e alcançam os aspectos de gênero, 

raça, orientação sexual, opções ideológica e política etc. Tudo isso diz respeito 

à Democracia e às três gerações dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, como bem disse a Relatora,  as circunstâncias que 

pairam sobre o caso, ainda inconcluso, parecem apontar para uma execução planejada, 

com  indicativos de participação de organização criminosa, o que, evidentemente, 

confi gura gravíssimo atentado não só aos direitos humanos, mas ao próprio Estado 

Democrático  de Direito. Afi nal, estar-se-ia diante de uma ação delituosa contra 

parlamentar atuante  perpetrada por criminosos que,  em tese, integrariam grupo 

armado que exerce um poder paralelo ao do Estado constituído.

Em relação ao segundo requisito, o MPRJ relata correspondências 

positivas das organizações internacionais competentes sobre a atuação concreta 

do Parquet do Rio de Janeiro. Logo, o receio do MPF, embora em tese possível, 

não apresenta indícios de concretude.

No tópico, recorde-se:

a) Até o momento, não se tem notícia de abertura de qualquer procedimento 

formal perante as Cortes Internacionais para apurar eventual  responsabilidade do 

Brasil decorrente de suposto descumprimento de obrigações  jurídicas assumidas em 

tratados internacionais.
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b) O Brasil se comprometeu,  ao aderir a acordos multilaterais, a 

garantir  proteção a direitos internacionalmente consagrados, em especial, os 

direitos humanos.  Contudo, a responsabilização por eventual descumprimento, 

necessariamente, deve  decorrer de  inércia, descaso, condescendência, ou seja, de 

uma inação ou de uma ação descompromissada com o bem jurídico tutelado. Hipótese 

inexiste no caso.

Não vislumbro, com efeito, no caso concreto, o preenchimento do 

terceiro requisito autorizador do deslocamento de competência, já que não há 

evidência de que os órgãos do sistema de justiça estadual careçam de isenção 

ou das condições necessárias para desempenhar, até o momento, as funções de 

apuração, processamento e julgamento do caso.

No ponto, resume a Relatora, com precisão cirúrgica:

- A alegação do MPF de “contaminação” do aparato policial do Estado 

do Rio de Janeiro pelo crime organizado é feita de forma genérica, sem a indicação 

de  nenhum elemento ou indício de prova concreta  do suposto comprometimento 

dos investigadores do caso.

- Quanto aos agentes públicos que supostamente atuaram para atrapalhar 

as  investigações, todos foram afastados e há investigações e ações penais em 

andamento para apuração dos fatos e punição de eventuais culpados. Assim, ao 

contrário do alegado na petição inicial do incidente, para cada suposto desvio de 

conduta de membros da corporação, houve uma reação fi rme no sentido de se 

reestabelecer a ordem.

- A  opinião  de distinto Desembargador do TJRJ acerca da capacidade 

de a  Polícia Civil desvendar os crimes em questão, dada em entrevista a um 

jornalista, não se  transmuda em fundamento apto a justifi car o pedido de 

intervenção, notadamente em razão das aludidas providências legais adotadas, 

que desdizem a insinuação de incapacidade.

- A condução das investigações pelas autoridades locais, até o 

momento,  repele a alegação de inércia, ressaltando que já foram ouvidas mais 

de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e indiciados, e realizadas 

diversas medidas cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo de 

dados telemáticos, interceptação ambiental,  buscas e apreensões no curso da 

investigação.
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- No transcorrer das investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado 

em  conjunto com o Ministério Público, houve encontro fortuito de crimes 

graves, envolvendo  grupos armados e perigosos, justamente aqueles que são 

apontados como resistentes ao bom  andamento do trabalho investigatório, o 

que denota efetiva reação do Estado contra o crime organizado.

- Não há sombra de descaso, desinteresse, desídia ou falta de 

condições  pessoais ou materiais das instituições estaduais encarregadas de 

investigar, processar e punir  os eventuais responsáveis pela grave violação a 

direitos humanos decorrente dos homicídios da vereadora Marielle Francisco da 

Silva e de seu motorista, Anderson Pedro Matias Gomes. Ao revés, constata-se 

notório empenho da equipe de policiais civis da Delegacia de Homicídios e do 

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO do 

Ministério Público do Estado do Estado do Rio De Janeiro, o que desautoriza 

o atendimento ao pedido de deslocamento do caso para a esfera federal.

- Considerando o  vasto acervo já formado, com centenas de 

diligências cumpridas e outras tantas em andamento, o pretendido deslocamento 

das investigações para a  Polícia Federal, ao que tudo indica, acarretaria  efeito 

contrário ao que se pretende no incidente suscitado, isto é, traria mais atraso às 

investigações, militando em desfavor do objetivo perquirido.

Por fim, no prosseguimento das investigações, o  Parquet  estadual e a 

Justiça carioca poderão solicitar até mesmo o auxílio técnico e⁄ou operacional, se 

necessário, da Polícia Federal ou de outras instituições federais ou estaduais, em 

cooperação (art. 3.º, inciso VIII, da Lei n.º 12.850⁄2013).

Ante o exposto, na esteira do brilhante e didático voto da Ministra 

Laurita Vaz, rejeito as preliminares suscitadas e julgo improcedente o pedido.

É como voto. 

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Sr. Presidente, egrégia Seção, gostaria de, 

em primeiro lugar, assim como fi zeram  alguns Colegas que me antecederam, 

acostar-me ao pronunciamento fi rme, embora sereno, de V. Exa., em repúdio às 

agressões feitas ao Judiciário e, em especial, aos juízes de Tribunais Superiores 

por estarem tendo a coragem de suas convicções. Faço isso até pela 

experiência  pessoal que tenho. Sofri na pele esse mesmo tipo de agressão 
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há algum tempo, mas me  consolava o fato de que era apenas comigo. Agora 

me entristeço muito mais ao ver que esse tipo  de comportamento está se 

disseminando. Defender a jurisdição em sua plenitude é defender um  dos 

Poderes da República e, portanto, defender a Democracia, a Constituição. Isso 

tem de ser feito com desassombro porque, como já dizia Aristóteles numa frase 

famosa, que retomada por Churchill, a coragem é a primeira das virtudes porque 

ela é a garantia de todas as demais.

Dito isso, passo a meu voto e, ao votar, quero acompanhar o voto magnífi co 

da Ministra Laurita, que foi um voto substancioso, completo sem ser comprido, 

sem ser rebuscado, foi denso e conciso na medida do que é viável para abarcar 

uma quantidade de questões como esta.

Acompanho a rejeição das preliminares que foram levantadas. Também 

a  acompanho na admissão ao feito das vítimas, dos acusados de homicídio e 

tentativa e dos amigos da Corte, ressaltando que não estão aqui propriamente na 

qualidade de partes, apenas de interessados. Isso porque, como outros também 

já disseram, temos um instituto, que foi criado  pela Emenda Constitucional 

n. 45 de 2004, que até hoje não mereceu um procedimento por parte  do 

legislador, mas que tem, pela própria dicção constitucional, aplicação imediata, 

e o Judiciário vai tendo que fazê-lo seguir caminho como as águas de um rio 

vão procurando seu jeito de chegar no mar. Concordo ainda com a prefacial de 

instalação de inquérito para apurar vazamento de documentos.

Finalmente, chego ao mérito. Serei breve, até pela hora, dizendo que o 

incidente  de deslocamento de competência foi trazido como um adendo ao 

sistema de administração  constitucional das crises federativas, que existe em 

nossa Carta há muito tempo, a intervenção federal, com o estado de sítio e o 

estado de defesa, que são outras formas de defesa de outro tipo  de crise. As 

crises federativas devem ser encaradas sempre com o caráter negativo que 

a Constituição, não somente a atual, mas todas as Constituições republicanas 

que a antecederam, exceto a de 1937, estabelece: que a União não intervirá nos 

Estados e Distrito Federal nem nos Municípios, e os Estados não intervirão nos 

Municípios, a não ser quando aconteçam tais e quais situações, que são situações 

críticas que a doutrina chama de violações aos princípios  constitucionais 

sensíveis. O incidente de deslocamento de competência é uma forma pequena 

de intervenção federal, por isso deve ser visto com esse mesmo caráter negativo. 

Ele não deve  acontecer como regra, mas como exceção, ou seja, salvo se e 

somente se estiverem presentes os  pressupostos que a Constituição aponta 
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e que a jurisprudência desta Casa já fi xou. Primeiro, a  existência de grave 

violação aos direitos humanos. Podemos dizer que, aqui, sim, há grave violação 

a direitos humanos, porque temos uma espécie de feminicídio político e, ao 

mesmo tempo, um crime de ódio. Além da questão de se tratar de uma mulher, 

há a questão de ser ela negra, de ter ela uma orientação sexual que diverge da 

maioria e de defender os pobres que vivem na periferia, e de esse assassinato 

ocorrer sendo ela detentora de poder. Porque há muitas  outras pessoas nessa 

situação minoritária mas que não são vítimas de atentados assim. Ela  estava 

numa situação de poder porque conseguiu se eleger vereadora, muito bem 

votada, e fazia  de seu cargo parlamentar uma tribuna para a defesa de suas 

ideias. Esse primeiro pressuposto  pode existir, mas o segundo, que é o risco 

de responsabilização internacional do Brasil em face do  descumprimento de 

obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais, parece simplesmente 

uma especulação, uma coisa muito remota. Finalmente, o terceiro pressuposto 

para  a ocorrência do deslocamento de competência, que é a incapacidade das 

instâncias e das autoridades locais de oferecer respostas efetivas, foi inteiramente 

destruído pelo voto da Ministra Laurita Vaz e pelos acréscimos que trouxeram 

os votos dos Ministros Jorge Mussi, Sebastião  Reis Júnior, Rogerio Schietti 

Cruz e Reynaldo Soares da Fonseca, que me antecederam. Nada  indica que 

a polícia e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não tenham 

condições de  dar conta deste caso. Nada indica que, se fosse passado para as 

mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, ele tivesse sucesso.

Há uma única coisa que me parece não foi enfrentada no voto da 

Ministra  Relatora, porque foi levantada oralmente por meu querido amigo e 

brilhante Subprocurador-Geral,  hoje Vice-Procurador-Geral da República, 

presente nesta Seção telepresencial, Dr. Humberto  Jacques, de quem tenho 

o prazer e a honra de ser colega na Universidade de Brasília. Ele trouxe uma 

questão a mais: o duplo homicídio e a tentativa de homicídio ocorreram quando 

a segurança do Estado do Rio estava sob intervenção federal, o que carrearia 

um interesse especial da União. De fato, esse é um elemento interessante, mas 

não sufi ciente aqui. Vou recusar esse argumento  jurídico do Dr. Humberto 

Jacques dizendo que não existe nada na lei, até porque não existe lei regulando 

o incidente, e não se pode dessumir da Constituição que ela queira que os 

crimes  cometidos em alguma entidade federativa que esteja sob intervenção 

federal se tornem federais. Senão, teríamos de federalizar não apenas o homicídio 

da vereadora e de seu motorista e a  tentativa de homicídio de sua assessora, 

teríamos de federalizar todos os crimes similares contra direitos humanos que 
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aconteceram no Estado do Rio enquanto ele estava sob intervenção e que não 

foram até agora inteiramente desvendados ou completamente punidos. Esse 

é o único acréscimo que faço, porque me pareceu importante responder a essa 

questão também.

Com isso, acompanho o voto da Relatora e de todos os que vieram antes 

de mim.  Digo mais: não estou preocupado com a afi rmação de que se não 

se federalizar neste caso, não  se federalizará mais em nenhum. Isso não me 

preocupa porque a federalização tem de ser  examinada detidamente em cada 

caso e só vai haver quando, além da grave agressão aos direitos  humanos, 

houver o risco de responsabilização do País nos fóruns internacionais 

pelo  descumprimento de obrigações que assumiu perante a comunidade 

mundial e a inação, a impossibilidade ou a incapacidade de atuação devida dos 

agentes locais, que, neste caso concreto, a meu sentir, não ocorre.

Por todos esses motivos, voto rejeitando as preliminares e, como fez a 

ilustre Relatora, indeferindo o incidente de deslocamento de competência.

É o voto. 

RECURSO ESPECIAL N. 1.568.445 - PR (2015⁄0296413-4) 

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Relator para acórdão: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Advogados: Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo e outro(s) - 

      SP124516

Flavia Cardoso Campos Guth  - DF020487

Rafael Silveira Garcia e outro(s) - DF048029

Isabela Cristiana Mendes Marra  - DF057569

Victor Alessandro Gonsalves de Macêdo  - DF055097

Recorrido: Ministério Público Federal
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EMENTA 

Recurso especial. Interceptação de dados. Astreintes. Ausência 

de prejudicialidade por decisões do STF. Aplicabilidade subsidiária do 

CPC ao processo penal. Multa diária e poder geral de cautela. Teoria 

dos poderes implícitos. Medidas constritivas sobre o patrimônio de 

terceiros. Bacen-Jud e inscrição em dívida ativa. Presunção relativa de 

liquidez e certeza. Devido processo legal. Contraditório postergado. 

Análise  específica do caso concreto. Cumprimento integral. 

Não  ocorrência. Proporcionalidade da multa aplicada.  Recurso 

especial desprovido.

1. Estes autos não cuidam da criptografi a de ponta-a-ponta, 

matéria cuja constitucionalidade encontra-se sob análise do Supremo 

Tribunal Federal (ADI  5527, de relatoria da Min. Rosa Weber e 

ADPF 403, do Min. Edson Fachin).

2. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, 

os interesses  do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook 

Inc. “Com o fi m de facilitar a  comunicação dos atos processuais às 

pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê 

que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo ‘pelo gerente, 

representante ou administrador de sua fi lial, agência ou sucursal aberta 

ou instalada no Brasil’ e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece 

que o ‘gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela 

pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo’. 

Considerando-se que a fi nalidade destes dispositivos legais é facilitar 

a citação da pessoa jurídica  estrangeira no Brasil, tem-se que as 

expressões “fi lial, agência ou sucursal” não devem ser interpretadas de 

forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira 

atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente 

constituída como sua fi lial ou agência não impede que por meio 

dela  seja regularmente efetuada sua citação.” (HDE 410⁄EX, Rel. 

Ministro  Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 20⁄11⁄2019, 

DJe 26⁄11⁄2019). A regras advinda do precedente não deve, no caso 

concreto, fi car  restrita à possibilidade de citação e intimação, sem 

possibilitar a cominação de  multa. Interpretação restritiva tornaria 
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inócua a previsão legal, pois, uma vez intimada, bastaria à representante 

nada fazer. Portanto, a possibilidade das astreintes revela-se imperiosa 

até para que se dê sentido ao dispositivo.

3. Conforme amplamente admitido pela doutrina e pela 

jurisprudência, aplica-se o  Código de Processo Civil ao Estatuto 

processual repressor, quando este for  omisso sobre determinada 

matéria.

4. “A fi nalidade da multa é coagir (...) ao cumprimento do fazer 

ou do não fazer,  não tendo caráter punitivo. Constitui forma de 

pressão sobre a vontade”, destinada  a convencer o seu destinatário 

ao cumprimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme;  ARENHART, 

Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

comentado. 3ª ed. São Paulo: RT, 2017, pp. 684-685).

5. Aplica-se o poder geral de cautela ao processo penal, só 

havendo restrição a ele, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADPF 444⁄DF, no que diz respeito às cautelares pessoais, 

que de alguma forma restrinjam o direito  de ir e vir da pessoa. O 

princípio do nemo tenetur se detegere e da vedação à analogia in malam 

partem são garantias em favor da defesa (ao investigado, ao indiciado, 

ao acusado, ao réu e ao condenado), não se estendendo a quem 

não  esteja submetido à persecução criminal. Até porque, apesar de 

ocorrer  incidentalmente em uma relação jurídico-processual-penal, 

não existe risco de  privação de liberdade de terceiros instados a 

cumprir a ordem judicial, especialmente no caso dos autos, em que são 

pessoas jurídicas. Trata-se, pois, de poder conferido ao juiz, inerente à 

própria natureza cogente das decisões judiciais.

6. A teoria dos poderes implícitos também é fundamento 

autônomo que, por si só,  justifi ca a aplicação de astreintes pelos 

magistrados no processo criminal.

7. Sobre a possibilidade do bloqueio de valores por meio do 

Bacen-Jud ou aplicação de outra medida constritiva sobre o patrimônio 

do agente, é relevante  considerar dois momentos: primeiramente, a 

determinação judicial de  cumprimento, sob pena de imposição de 

multa e, posteriormente, o bloqueio de bens e constrições patrimoniais. 

No primeiro, o contraditório é absolutamente  descabido. Não se 

pode presumir que a pessoa jurídica intimada,  necessariamente, 

descumprirá a determinação judicial. Quando do bloqueio de  bens 
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e realização de constrições patrimoniais, o magistrado age em razão 

do atraso do terceiro que, devendo contribuir com a Justiça, não o faz. 

Nesse segundo momento, é possível o contraditório, pois, supondo-

se que o particular se opõe à ordem do juiz, passa a haver posições 

antagônicas que o justifi cam.

8. No caso concreto, o Tribunal local anotou que as informações 

requisitadas só  foram disponibilizadas mais de seis meses após a 

quebra judicial do sigilo e  expedição do primeiro ofício à empresa. 

Logo, não se verifi ca o cumprimento integral da medida.

9. Em relação à proporcionalidade da multa, o parâmetro máximo 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fi xado por esta Corte em caso 

assemelhado, na QO-Inq n. 784⁄DF, foi observado. Assim, não merece 

revisão.

10. Recurso especial desprovido. 

ACÓRDÃO 

Retomado o julgamento após o voto-vista antecipado divergente do Sr. 

Ministro Ribeiro Dantas, negando provimento ao recurso especial, tendo sido 

acompanhado pelos Srs.  Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan 

Paciornik, Laurita Vaz e Jorge Mussi, e o voto dos Sr. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, dando parcial provimento 

ao recurso especial, a Terceira Seção, por maioria, negou provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas, que lavrará o 

acórdão.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Sebastião 

Reis Júnior.

Votaram com o Sr. Ministro Ribeiro Dantas os Srs. Ministros Reynaldo 

Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Laurita Vaz e Jorge Mussi.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Antonio 

Saldanha Palheiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Brasília (DF), 24 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe: 20.8.2020
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Facebook Serviços Online 

do Brasil Ltda.  interpõe recurso especial, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo  constitucional, contra acórdão do  Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, que, em agravo de instrumento, manteve a multa aplicada em primeiro 

grau por descumprimento de ordem judicial engendrada em inquérito policial, 

no qual se investigava a prática de crimes de pedofi lia por meio da rede mundial 

de computadores. O decisum fi cou assim sumariado (fl s. 183-184):

Penal e processual penal. Agravo de instrumento. Multa por descumprimento 

de  ordem judicial. Inquérito policial instaurado  para apuração de delito 

supostamente  praticado através da rede mundial de  computadores. 

Fornecimento de dados e  conteúdos que, seriam administrados por  empresa 

sediada no exterior. Observância das  vias diplomáticas. Desnecessidade. 

Atraso no  cumprimento da ordem. Prejuízo a investigação  criminal. Juízo de 

razoabilidade e proporcionalidade. Agravo improvido.

1. Em matéria de Direito Civil a jurisprudência vem se inclinando para  a 

responsabilização do provedor brasileiro pela omissão na retirada de  conteúdo 

da internet a partir da ciência da existência de material  ofensivo⁄ilícito, mesmo 

no caso em que esse se encontre armazenado  em provedor administrado por 

empresa sediada no exterior, porque  ambos são considerados integrantes do 

mesmo grupo econômico, em face da aplicação do princípio da aparência.

2. Na linha da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça em situação 

análoga, em se tratando de pessoa jurídica regularmente  instalada no País, 

comprovadamente tendo por sócio o provedor  estrangeiro, e ausente 

impossibilidade técnica para o fornecimento dos  dados sigilosos requisitados 

pelo juízo, não se cogita da necessidade  de observância das vias diplomáticas, 

especialmente o Acordo de  Assistência Judiciária em Matéria Penal – MLAT, 

descabendo se falar  em material de prova forâneo. Se, eventualmente, 

o provedor  brasileiro não tem acesso às informações necessárias para 

o  cumprimento da determinação, incumbe-lhe a obtenção perante a  sócia 

estrangeira.

3. A análise de retardamento justificado no cumprimento da ordem  deve 

pautar-se por um juízo de razoabilidade e proporcionalidade que,  no caso, 

reclama sejam considerados não apenas o tempo decorrido desde o esgotamento 

do prazo fi xado pelo magistrado, sob pena de  aplicação de multa diária, mas 

todos os eventos que se sucederam desde a quebra judicial do sigilo, à vista da 

natureza da medida, a qual buscava a coleta de elementos de prova em inquérito 

instaurado para  apuração de delito, supostamente praticado através da rede 

mundial de computadores.
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4. No caso, sem embargo de eventuais problemas de ordem técnica  para a 

entrega do material faltante no prazo estabelecido, a vinda da  totalidade das 

informações requisitadas ocorreu mais de 06(seis) meses após aquele marco e a 

expedição do primeiro ofício à  agravante, o que contribuiu para paralisação da 

investigação, não se mostrando hábeis as justifi cativas apresentadas pela empresa 

para arredar a responsabilidade quanto ao cumprimento da determinação.

5. Ausente circunstância a arredar a manutenção da penalidade imposta, é de 

ser improvido o agravo de instrumento que visa a contrastá-la.

O referido decisum foi, ainda, integrado por acórdão proferido em embargos 

de declaração, o qual recebeu esta ementa (fl . 335):

Processual civil. Embargos de declaração. Cabimento restrito às hipóteses de 

omissão.  Contradição, obscuridade ou erro material.  Inexistência de qualquer 

desses vícios. Parcial  provimento do recurso para acréscimo de  fundamentação 

ao acórdão impugnado, sem modifi cação no resultado do julgamento.

1. Na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos  de 

declaração merecem trânsito nas restritas hipóteses em que a  decisão esteja 

eivada de obscuridade, contradição ou omissão, sem olvidar da possibilidade de 

correção de erro material, fundada em  construção pretoriana. Não se prestam 

os aclaratórios, destarte, à  rediscussão dos fundamentos do julgado ou à sua 

modifi cação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Estando devidamente fundamentada a decisão, não se exige manifestação 

expressa acerca de todas as teses veiculadas pelas partes.

3. Não há falar em omissão ou nulidade decorrente da alta de  indicação 

expressa de dispositivo legal que dê  embasamento à  responsabilização da 

recorrente, pois, tendo sido explicitada a tese  jurídica que leva à conclusão 

adotada no julgado contrastado, a  decisão está devidamente fundamentada. 

Precedentes desta Corte.

4. Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro  material no 

aresto proferido por esta Turma; todavia, acolhe-se parcialmente a irresignação a 

fi m de integrar o julgado com a motivação expendida nesta ocasião.

5. Embargos de declaração parcialmente providos para agregar fundamentação 

ao acórdão, sem alteração no resultado do julgamento.

Em suas razões, alega a recorrente violação do art. 461, § 4º, do CPC⁄1973 

e, por via refl exa, do art. 5º, LIV e LV, da Constituição  Federal, visto não ser 

parte no processo em que houve a determinação de quebra de sigilo de dados 

pertencentes a investigado pela prática de crime.
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Afirma a defesa que “o art. 461, do Código de Processo Civil,  prevê 

a possibilidade de aplicação de multa diária apenas para o réu da ação 

de  conhecimento, uma vez que essa sanção só pode ser aplicada após ser 

dada a  oportunidade de apresentar contestação, produzir provas e exercer 

o  contraditório na instrução processual. A Recorrente não teve acesso a 

nada  disso: sequer teve acesso aos autos do processo, ficando restrita a 

algumas poucas páginas” (fl . 364).

Aduz, no ponto, que a “aplicação de sanção no valor de R$ 450.000,00, 

decorrente da multa diária por alegado descumprimento de decisão  judicial, 

viola o devido processo legal” (fl . 367).

Assere, ainda, a ocorrência de ofensa ao art. 461, § 5º, do  Código de 

Processo Civil de 1973, porquanto a interpretação dada pelo acórdão recorrido 

estaria “absolutamente dissociada do texto legal, uma vez  que usa o referido 

dispositivo legal como meio de punir a Recorrente por ter arguido procedimento 

legal diferente do que estipulado” (fl . 368).

Assegura não existir motivo que justifi que “a imposição de  sanção de 

R$ 450.000,00, por um alegado atraso de 9 dias, se considerado o  exíguo 

prazo estipulado pelo DD. Juízo de primeira instância, o que, inclusive,  foi 

reconhecido pelo Ministério Público Federal, que opinou pelo provimento ao 

agravo de instrumento tendo em vista que a ordem foi cumprida, que o atraso 

foi mínimo e que isso decorreu de motivos plausíveis demonstrados” (fl . 368).

Por fi m, caso não reconhecidas as violações apontadas, defende  que a 

quantia arbitrada seja reduzida, conforme dicção do art. 461, § 6º, do CPC⁄1973, 

sobretudo porque a decisão que fi xa o valor da astreinte não faz coisa julgada 

material e, portanto, mesmo que transitada em julgado, pode ser modifi cada.

Requer, diante do exposto, que o recurso seja provido para  reconhecer 

as violações infraconstitucionais e de dispositivo constitucional 

ou,  subsidiariamente, que o montante estipulado pelas instâncias ordinárias 

seja reduzido.

Apresentadas contrarrazões, às fl s. 385-391, e admitido o recurso especial 

(fl. 392), foram os autos ao Ministério Público Federal, que,  em parecer 

subscrito pelo Subprocurador-Geral da República Carlos Eduardo de Oliveira 

Vasconcelos, se manifestou pelo seu não conhecimento e, se conhecido, pelo seu 

não provimento (fl s. 408-412).
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 VOTO

  Ementa: Recurso Especial. Inquérito policial. Pedofilia 

e estupro de vulnerável. Cooperação Jurídica Internacional e Marco 

Civil da Internet. Quebra de sigilo. Facebook. Descumprimento de 

decisão  judicial. Astreintes. Conceito e natureza  jurídica. Aplicação 

em procedimento penal.  Possibilidade. Critérios para fixação da 

multa.  Razoabilidade do patamar estabelecido.  Execução direta 

por juízo criminal. Violação do  devido processo legal. Recurso 

parcialmente provido.

1. Em investigação para apurar a possível prática de crimes 

de  pedofi lia e estupro de vulnerável é lícita e adequada a obtenção 

de  dados e informações armazenadas em provedor da internet, 

mesmo que estejam sob a guarda de sede da empresa no exterior.

2. As diferenças estruturais, metodológicas, de segurança e 

de  abrangência das informações e dos dados dos usuários relativos 

as  diversas empresas que atuam no ambiente virtual redundam 

na  necessidade de que a persecução penal não fique adstrita a 

um único  diploma normativo de um país. É necessário suplantar 

a diversidade  e a complexidade de todos os sistemas, programas 

ou aplicativos  usuários da rede, sobretudo quando envolvem dados 

criptografados ou protegidos por encriptação de hardware, com o uso 

de um sistema normativo que se adicione aos acordos de cooperação 

internacional fi rmados.

3. No Brasil, os acordos, tratados ou convenções não repelem 

a  aplicação do aparato regulador do Marco Civil da Internet; 

ao  contrário, complementam-se, com a formação de um conjunto 

de  instrumentos ou mecanismos jurídicos colocados à disposição 

do  Estado para possibilitar ou facilitar a persecução penal relativa 

a crimes cometidos por meio da web, sobretudo diante da complexidade 

estrutural, da ubiquidade da internet e das escassas leis que regulam de 

maneira efi caz a matéria.

4. As astreintes são uma espécie de multa processual, 

empregadas com o objetivo de dar efetividade às ordens judiciais de 

cumprimento  de uma obrigação, independentemente da ocorrência 

de dano. Embora prevista no CPC, a sua aplicação de modo paralelo, 
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no curso  de processo penal, é admitida pacifi camente no âmbito 

desta Corte e  não tem como único sujeito passivo o réu da ação, 

mas também todo  aquele que estiver sujeito a receber uma ordem 

judicial. Assim, pode igualmente ser ameaçado com a multa coercitiva 

o terceiro que tenha  alguma relação com o processo ou que deva 

cumprir alguma determinação.

5. A ausência de limitação ou de critérios legais bem defi nidos 

para a fi xação do valor das astreintes acaba por relegar, ao prudente 

arbítrio  do magistrado, o estabelecimento de montante que 

considera sufi ciente para a fi nalidade a que se propõe o instituto. A 

ideia de  coerção visa a possibilitar a cooperação da parte, de modo 

a  desestimulá-la a adotar atitude que resulte no não cumprimento 

do comando judicial.

6. Há algum grau de casuísmo no arbitramento do valor 

das astreintes, pois devem ser levadas em conta a situação econômica 

do  devedor, a magnitude das implicações de eventual resistência 

nas  investigações, a própria gravidade do crime investigado e 

a  capacidade de resistir ao valor imposto. O CPC pressupõe 

o  atendimento dos critérios de sufi ciência e compatibilidade com 

a obrigação, ajustando-se um prazo que seja efetivamente razoável para 

a realização do comando judicial.

7. A fi xação de astreintes, por ser de natureza processual civil, 

exige que o procedimento com o propósito de executá-las, defi nitiva 

ou  provisoriamente, se compatibilize com o referido diploma legal. 

À luz  da sistemática processual civil que subsidia o instituto, a 

posição que  melhor refl ete a necessária coerência que deve existir 

no sistema  processual – tanto civil quanto penal – não se coaduna 

com a ideia de  que a decisão judicial que impõe uma multa possa 

ser executada sem o devido processo legal. Se a própria condenação 

por crime não  permite expropriação patrimonial imediata com a 

finalidade de  satisfazer uma obrigação imposta por decisão com 

trânsito em  julgado, admitir a execução imediata das astreintes, por 

mais que se proceda com algum objetivo de interesse público, vai de 

encontro à lógica do sistema.

8. É inviável que o juízo criminal efetive o bloqueio via 

Bancenjud ou promova a inscrição direta na dívida ativa da União, 
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em relação  aos valores arbitrados a título de astreintes. Uma 

coisa é a fi xação da  multa; outra, é a cobrança desses valores, cujo 

procedimento deve observar o devido processo legal. É equivocado, 

portanto, entender  que o montante estipulado deve ser executado 

perante o juízo criminal, seja por se tratar de instituto eminentemente 

processual civil, seja por não existir óbice a que a execução provisória 

se dê perante o competente juízo cível.

8. Recurso especial provido em parte, a fi m de determinar ao 

Juízo  Criminal responsável pelo caso que se abstenha da prática 

de  quaisquer atos que importem a constrição de patrimônio 

do recorrente. 

VOTO 

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz:

I. Contextualização e admissibilidade do recurso 

Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, 

da Seção Judiciária do Paraná, em inquérito policial defl agrado para  apurar a 

prática de  crime de pedofi lia –  consistente na produção e na  disseminação de 

material pornográfi co infanto-juvenil  – e de estupro de  vulnerável  – haja vista 

a suspeita da ocorrência de relações sexuais com  menores –, determinou aos 

provedores  Facebook Serviços Online do Brasil  (ora recorrente), Google Brasil 

Internet e Yahoo do Brasil,  em fevereiro de  2012, que fornecessem dados 

cadastrais,  logs  de acesso, dados armazenados,  inclusive fotografi as exibidas, 

álbuns de fotos, vídeos, recados, depoimentos, listas de amigos do investigado e 

de comunidades das quais o perfi l dele fosse membro.

A determinação judicial, a despeito dos diversos ofícios e da decisão que 

delimitou prazo, que se ultimaria em 24⁄8⁄2012, para o cumprimento da ordem 

judicial, somente veio a ser cumprida pelo recorrente  em 4⁄9⁄2012, isto é,  9 

dias após o término do prazo peremptório fi xado, o que culminou em uma multa 

de R$ 450.000,00, com fundamento no art. 461, § 4º, do CPC⁄1973, c⁄c art. 3º 

do CPP,  com ordem de pagamento, em 15 dias, sob pena de inscrição do débito na 

dívida ativa não tributária (fl . 94), cuja imposição não foi desconstituída pelas 

instâncias ordinárias.
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Em relação às preliminares de conhecimento do recurso,  constato que o 

especial preenche os requisitos legais, notadamente o do  prequestionamento, 

visto que os temas versados pelo postulante, no recurso especial, foram debatidos 

na origem. Além disso, não observo, à exceção da alegação de suposta violação de 

dispositivo constitucional, a existência de  óbices sumulares ou regimentais que 

impeçam o conhecimento do recurso relativamente aos temas suscitados.

II. Mérito

Toda a discussão neste especial, assim como ocorre com  diversos casos 

similares examinados amiúde por este Superior Tribunal, no  âmbito dos 

órgãos fracionários que compõem a Terceira Seção,  tem seu  nascedouro na 

determinação feita aos provedores de aplicação de  internet sediados nos Estados 

Unidos, por autoridade judicial brasileira, para que forneçam informações relativas 

a determinadas comunicações ou dados armazenados por pessoas investigadas 

pela prática de crimes.

A controvérsia – que perpassa, em grande parte dos casos, por discussões 

que vão desde a defesa das empresas para que seja dada prevalência ao Acordo de 

Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e Governos dos Estados Unidos (Decreto 3.810⁄2001), até a impossibilidade 

de execução por juízo  criminal, via BacenJud, do valor da multa f ixada pelo 

descumprimento  de determinação judicial  - tem ocasionado alguma divergência 

interpretativa,  ao menos no âmbito da Sexta Turma, a qual resvala, inclusive, 

na compreensão de que as astreintes não seriam aplicáveis ao processo penal.

Em razão disso, entendi razoável propor a afetação deste especial, com o 

objetivo de harmonizar eventual ponto de dissidência existente  acerca de um 

ou outro tópico que circunscreve o tema, dentro dos limites  cognitivos e das 

formalidades inerentes ao recurso especial.

Não poderia deixar de registrar que tramita, perante o Supremo Tribunal 

Federal, ação declaratória de constitucionalidade (ADC n. 51), na  qual se 

pretende seja reconhecida a constitucionalidade do Decreto n. 3.810⁄2001 e sua 

preponderância (especialidade) diante do Marco Civil da  Internet, em casos 

como o ora examinado.

Como não houve a concessão de medida cautelar para o  sobrestamento 

de processos que envolvem a aplicação do referido ato normativo, nada obsta o 

julgamento deste recurso, embora a solução que aqui se dê possa vir a ser atingida 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 675

pelo resultado alcançável com o julgamento da  referida ação declaratória de 

constitucionalidade.

II. 1. Cooperação Jurídica internacional e Marco Civil da Internet

O advento e o célere desenvolvimento de tecnologias digitais com o uso 

da internet acarretaram uma verdadeira revolução no âmbito das comunicações 

e do armazenamento de informações, tanto pelo volume quanto pela rapidez e 

pela facilidade de interação que proporciona entre os usuários. Nesse ambiente 

de profunda modifi cação na vida das pessoas, com  indiscutíveis benefícios 

práticos que se estendem a todos os setores da sociedade, originaram-se novas 

formas de relações sociais, de transações comerciais ou fi nanceiras e, também, 

de novas práticas criminosas, o que  acabou por repercutir no âmbito penal e 

processual penal, a exigir procedimentos ou técnicas específi cas de investigação.

Como pontua Th omas Welch, o ambiente digital, ao mesmo  tempo que 

permite o avanço e a automação de relações negociais, abre as portas para muitas 

novas formas de uso indevido de computadores e, por isso,  a importância da 

conscientização e da preparação para o enfrentamento do que  ele chama de 

miríade de questões tecnológicas e jurídicas que afetam a utilização dos sistemas 

(Computer Crime Investigation and Computer  Forensics.  In: TIPTON, 

Harold; KRAUSE, Micki (Org.). Information Security Management Handbook. 

6. ed. Florida: Auerbach Publications, 2007, p. 2.781-2.782).

Nessa perspectiva, para o enfrentamento dos crimes virtuais,  ganham 

relevo os métodos investigativos para obtenção de informações ou provas que 

se encontram no universo digital. O componente principal que  difi culta esse 

procedimento repousa no próprio ambiente da web, em que  a  inexistência 

de fronteiras territoriais é contraposta à existência, no  mundo f ísico, de 

diferentes jurisdições relativas aos países onde são  armazenadas informações que 

possibilitem desvelar crimes ou desarticular  organizações criminosas. Some-se 

a isso a defi ciência de conhecimentos da  linguagem digital e a incapacidade 

técnica dos atores do controle e da prevenção dos crimes.

É necessário, portanto, maior refl exão sobre os contornos  conceituais 

clássicos que defi nem a soberania do Estados, seja sob o prisma das relações com 

outros países, seja sob a ótica do exercício do poder estatal interno (jurisdição), a 

fi m de se adequar a essa incontornável realidade. Empresas como Apple, Google, 

Microsoft, Facebook, Twitter ou WhatsApp, entre outras, não possuem procedimentos 
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informáticos ou de  comunicação idênticos, o que difi culta muito a elaboração de 

estratégias repressivas ou preventivas uniformes.

A propósito, Greg Nojein denota, em relação ao Google, essa difi culdade: 

“Se as coisas estão ocupadas na Índia, eles podem mover os dados dali para outro 

lugar onde está menos ocupado para que eles possam equilibrar a carga de sua 

rede. O Google também quebra os dados, eles os dividem em diferentes pedaços 

para que então mesmo um email possa ser guardado em pacotes que estão em 

lugares diferentes, até diferentes países.” (Direitos fundamentais e processo penal na 

era digital: doutrina e prática em debate. São Paulo: Internetlab, 2018, p. 180).

No caso do WhatsApp, que oferece e gere um serviço de troca  de 

mensagens, o funcionamento é bastante distinto. Esse aplicativo usa um sistema 

de criptografi a conhecido como  end-to-end  (E2E), que também é  empregado 

por outros aplicativos, como o IMessage da Apple. Com esse tipo de codifi cação, 

o aparelho do usuário emissor da mensagem contata um dos  servidores da 

empresa, que irá lhe fornecer o segredo de encriptação do usuário receptor da 

mensagem; o telefone emissor envia um texto indecifrável para o provedor, que 

o encaminha para o telefone receptor, único que poderá decodifi cá-lo, por ser a 

origem da chave criptográfi ca utilizada. Assim, em nenhum momento o provedor 

tem acesso ao real conteúdo da mensagem, visto que ela é enviada de modo cifrado 

do emissor e só será desencriptada no receptor (por isso a denominação end-to-

end).

Ressalte-se, por oportuno, que se encontra em julgamento  (suspenso 

em razão de pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes) no  STF a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.527 e a Arguição de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 403, ambas que tratam da possibilidade de aplicação 

de multa e suspensão dos serviços de mensagens pela internet, como o aplicativo 

WhatsApp, pelo suposto descumprimento de ordens judiciais que determinem 

a quebra de sigilo das comunicações.

Diante desse ambiente diversifi cado quanto ao modo de se estabelecerem 

relações entre pessoas é que tem sido fomentada, cada vez mais no mundo todo, 

a discussão sobre a efi ciência dos mecanismos de persecução penal existentes 

e sobre como torná-los adequados a essa realidade. No  particular, iniciativas 

internacionais objetivam intensifi car a cooperação entre  países não só para a 

adoção de políticas criminais comuns para o combate aos delitos informáticos 

mas também para fi xar a competência e facilitar a  investigação de qualquer 

infração penal relacionada ao uso da internet que envolva mais de um país.
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Duas das mais importantes dessas iniciativas foram a  Convenção sobre 

Cibercrime do Conselho da Europa, conhecida como Convenção de Budapeste (2001) 

e o Convênio Ibero-americano sobre Investigação e Obtenção de Provas em Matéria 

de Ciberdelinquência  (2014), dos quais o Brasil, infelizmente, ainda não é 

signatário (SALGADO,  Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro 

de (org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 

2015, p. 294)

Sem embargo, não há como negar que esses documentos  internacionais 

exercem relevante infl uência entre nós. Não por acaso, o  Ministério Público 

Federal apresentou, em 2018, nota técnica ao Ministério das Relações Exteriores, 

na qual defende a adesão do Brasil a Convenção  de Budapeste,  com o objetivo 

de  aperfeiçoar o arcabouço legal  relacionado ao combate a crimes cometidos na 

internet, ampliar as  hipóteses de cooperação internacional, fomentar as ações de 

capacitação  e aprimorar os agentes públicos que lidam com a temática  (Disponível 

em:    http:⁄⁄www.mpf.mp.br⁄pgr⁄noticias-pgr⁄mpf-defende-adesao-do-brasil-a-

convencao-internacional-para-combate-a-crimes-ciberneticos. Acesso em: 2 

ago 2019).

No entanto, esse árido debate sobre métodos ou formas  investigativas 

perpassa, também, pela própria difi culdade de se criarem, no âmbito legislativo, 

normas que possibilitem a consecução dos procedimentos  processuais penais 

afetos ao ambiente digital, dada a diversidade de tratamento  dos institutos 

jurídicos dos diferentes países e a necessidade de eles serem  minimamente 

convergentes. Gabriel Cesar Z. de Inellas, sobre o assunto, afi rma que, “como 

a Rede da Internet é mundial e sem fronteiras e sem donos,  torna-se quase 

impossível para qualquer país, aplicar e executar leis, para regular o denominado 

ciberespaço” (Crimes na Internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 79).

Nos EUA, v. g., há uma gradação nas exigências  processuais para obtenção 

de dados ou informações armazenadas em  sistemas informáticos. Para aqueles 

mais sensíveis, além da autorização  judicial (warrant), é necessário nível de 

prova muito alto, com a demonstração da causa provável (probable cause). Para 

dados sensíveis de nível  intermediário, como informações de tráfego, basta 

a autorização do juiz, sem a  necessidade do mesmo nível de prova; e, por 

último,  para o acesso àqueles  dados  menos sensíveis, é desnecessária a autorização 

judicial  (SALGADO,  Daniel de Resende  et al  (org.). Sistema de justiça 

criminal.  Brasiìlia: ESMPU,  2018, p. 164 e ss.; ANTONIALLI, Dennis; 
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ABREU, Jacqueline de Souza (ed.). Direitos fundamentais e processo penal na era 

digital: doutrina e prática em debate. São Paulo: Internetlab, 2018, p. 169-175).

Em síntese, é possível dizer que a variedade de tratamento dado  pelos 

países para o acesso ao conteúdo dos dados ou das informações  armazenadas 

no ambiente digital se torna mais um obstáculo que se soma aos  existentes 

em decorrência dos diferentes modos de operação de sistemas,  aplicativos ou 

programas que utilizam a internet. As diferenças estruturais, metodológicas, de 

segurança e de abrangência das informações e dos dados dos usuários relativos 

as diversas empresas que atuam no ambiente virtual redundam na necessidade 

de que a persecução penal não fi que adstrita a um  único diploma normativo 

de um país. É necessário, então, suplantar a diversidade e a complexidade de todos 

os sistemas, programas ou aplicativos usuários da rede, sobretudo quando envolvem 

dados  criptografados ou protegidos por encriptação de hardware, com o uso de  um 

sistema normativo que se adicione aos acordos de cooperação internacional fi rmados.

Por isso mesmo, a “internacionalização da vida atual implica que o exercício 

do poder punitivo estatal pode depender de atos praticados em outros Estados” 

(PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 

Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 589). Daí a importância da cooperação jurídica 

internacional, porquanto serve como poderoso instrumento para garantir, juntamente 

com as demais normas existentes, da maneira mais efi caz possível, o exercício do poder 

punitivo  estatal. Quanto mais qualifi cada for essa cooperação, maior será a 

proteção penal dispensada ao âmbito digital.

No Brasil, em se tratando de questões relacionadas à internet,  deve ser 

aditado aos institutos tradicionais de cooperação jurídica o Marco  Civil da 

Internet. E, nesse aspecto, especifi camente no caso sub examine, a controvérsia 

acerca de qual instrumento seria o adequado para subsidiar o pedido de quebra 

de sigilo de dados eletrônicos - os quais não estariam armazenados em provedores 

situados em território nacional -, penso que tratados, acordos, convenções e diplomas 

legais internos existentes não se repelem, mas se complementam.

Deveras, todos os instrumentos normativos e de cooperação formam um conjunto 

de mecanismos jurídicos colocados à disposição do Estado para possibilitar ou facilitar 

a persecução penal no ambiente digital. A velocidade de avanço tecnológico não 

é acompanhada pela  velocidade da inovação legislativa ou pela pactuação 

de acordos de cooperação  jurídica, este último de matiz constitucional (art. 

4°, IX, da CF) e  explicitamente albergado pelo CPP (art. 780): “sem prejuízo 

de convenções  ou tratados, aplicar-se-á o disposto neste título à homologação 
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de sentenças  penais estrangeiras e à expedição e ao cumprimento de cartas 

rogatórias para  citações, inquirições e  outras diligências necessárias à instrução 

de processo penal” (grifei).

Por oportuno, assinalo que, entre os ajustes internacionais em  matéria 

penal e processual penal existentes, sobrelevam-se o  Protocolo de  Assistência 

Jurídica Mútua em Assuntos Penais, assinado no âmbito do Mercosul (Decreto n. 

3.468⁄2000), o Acordo de Extradição entre os Estados partes do Mercosul (Decreto 

n. 4.975⁄2004),  a  Convenção das  Nações Unidas contra Crime Organizado 

Transnacional (Convenção de  Palermo),  a Convenção Interamericana sobre 

Assistência Mútua em  Matéria Penal e seu Protocolo Facultativo (Decreto n. 

6.340⁄2008) e o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo 

da  República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da  América 

(Decreto n. 3.810⁄2001), entre outros.

A hipótese trata, de um lado, do acordo fi rmado entre o Brasil e os EUA, alicerçado 

em acordo bilateral  (Mutual Legal Assistance Treaties ou MLAT), promulgado 

pelo Decreto n. 3.810⁄2001, comumente  utilizado nos crimes de lavagem de 

dinheiro e de tráfi co internacional de drogas, que não raras vezes necessitam da 

produção de provas a serem obtidas em outros países. E, dada a natureza fl uida 

dessas provas, o auxílio direto se  revela como instrumento mais efi caz para a 

persecução desses crimes, diante da maior rapidez em sua tramitação.

De outro lado, o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965⁄2014) veio somar-

se aos mecanismos existentes, em um esforço de  fazer frente à  complexidade 

estrutural e à ubiquidade da internet,  notadamente pelas escassas leis 

que regulavam até então a matéria e pela  ineficácia (em termos práticos) 

dos instrumentos normativos existentes. No  ponto, a despeito de esse novel 

diploma legal haver delimitado a questão da jurisdição – ao submeter à legislação 

brasileira os provedores de conexão à internet e os provedores de acesso às aplicações de 

internet quando o serviço estiver sendo ofertado ao público interno do país, ainda que 

a operacionalidade dessas atividades sejam realizadas no exterior –, a cooperação 

internacional não deixa de ser um recurso a ser considerado.

Com efeito, a Lei n. 12.965⁄2014 prevê, em seu art. 10, § 2º: “O conteúdo das 

comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, 

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos 

II e III do art. 7º”. O art. 11, § 1º e 2º, assinala que em “qualquer operação de 

coleta, armazenamento, guarda e  tratamento de registros, de dados pessoais 

ou de comunicações por provedores  de conexão e de aplicações de internet 
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em que pelo menos um desses atos  ocorra em território nacional,  deverão 

ser obrigatoriamente respeitados a  legislação brasileira” e que o “disposto 

no  caput  aplica-se aos dados  coletados em território nacional e ao conteúdo 

das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no 

Brasil”. Todavia, o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 12.965⁄2014 adverte: “Os 

princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico 

pátrio  relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a  República 

Federativa do Brasil seja parte”.

A previsão de atuação da jurisdição brasileira, nas situações em que pelo 

menos um dos terminais esteja localizado no Brasil, não pode afastar a necessária 

observância da especifi cidade de cada um dos serviços  prestados e do modo como 

os dados são coletados e armazenados. De  fato, embora muitas das empresas 

provedoras de aplicações de internet  existentes, que coletam e armazenam as 

comunicações privadas dos usuários,  possuam subsidiária ou fi lial física em 

território brasileiro, via de regra, não dispõem de datacenter (ambiente projetado 

para abrigar servidores e outros componentes como sistemas de armazenamento 

de dados e ativos de rede) em território nacional, e sim no exterior, por inúmeras 

razões (estratégicas, econômicas e de segurança).

De fato, há situações em determinadas decisões judiciais  proferidas pela 

jurisdição brasileira que não podem ser cumpridas sem  que haja a cooperação 

internacional. Cite-se, por exemplo, o caso em que os dados são armazenados 

em gadgets  (dispositivos eletrônicos portáteis)  localizados no exterior, hipótese 

em que pode engendrar óbices podem ser  identificado em ao menos três 

situações: quando houver determinação de  acesso a conteúdo decodifi cado e 

de conversa cifrada travada por meio de  aplicativo com pessoa residente no 

exterior, como pode ocorrer com o WhatsApp e o IMessage; quando houver   

necessidade de superação de password e de quebra das chaves de encriptação do 

hardware de celular específi co pertencente a alguém que não esteja fi xado em 

território brasileiro e, por fi m, na criação de backdoor pelas empresas sediadas 

em outros países  (LIGUORI FILHO, Carlos Augusto; SALVADOR, João 

Pedro Favaretto. Crypto wars e bloqueio de aplicativos: o debate sobre regulação 

jurídica da  criptografi a nos Estados Unidos e no Brasil.  Revista da Faculdade 

de Direito  UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 63, n. 3, p. 135-161, set.⁄dez. 2018. 

ISSN 2236-7284).

Logo, se é possível aplicação da legislação e a incidência da competência 

da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar as ações  – o que 
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é reafi rmado pelo art. 21, parágrafo único, do CPC –,  isso não se  traduz na 

possibilidade de essa autoridade exercer ilimitada jurisdição, de modo a suplantar as 

distintas situações que envolvem cada uma dessas empresas e a existência de jurisdições 

de outros países.

Decerto que todos os possíveis meios de obtenção de provas  com 

implicações processuais penais, nos quais se exige o exercício da  jurisdição e 

que dependam de diligências no âmbito digital, necessitam ser  delimitados 

em seu alcance e em sua efetividade, sobretudo nas hipóteses em que os dados 

dos investigados estão armazenados em provedores de conexão localizados em 

território estrangeiro e, portanto, sob alçada desse país.

Consoante acertada orientação jurisprudencial, “o sistema de  cooperação, 

estabelecido em acordos internacionais bilaterais e plurilaterais,  não 

exclui, evidentemente,  as relações que se estabelecem entre os órgãos  judiciários, 

pelo regime das cartas precatórias, em processos já submetidos à  esfera 

jurisdicional.   Mas, além delas, engloba outras muitas providências,  afetas, no 

âmbito interno de cada Estado, não ao Poder Judiciário, mas a  autoridades 

policiais ou do Ministério Público, vinculadas ao Poder Executivo”  (Rcl n. 

2.645⁄SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 16⁄12⁄2009, destaquei).

Esse mesmo raciocínio, que penso indicar um exercício de conjugação de 

esforços, é consentâneo com o entendimento de ser possível a  solicitação direta 

das informações às empresas subsidiárias ou as fi liais sediadas em território nacional, 

conforme dicção do Marco Civil da Internet, sem que isso represente a exclusão de 

eventual pedido baseado em acordo  bilateral de cooperação internacional  (MLAT) 

dirigido à autoridade estrangeira relativa ao país onde a empresa possui sua sede 

principal. Haveria, no caso, uma conjugação de esforços legislativos distintos.

Aliás, essa interpretação me parece ser reforçada pelo próprio  acordo 

estabelecido entre o Brasil e os EUA, promulgado pelo Decreto n. 3.810⁄2001, 

quando prevê, no art. XXII, que “Os termos de assistência e  demais 

procedimentos contidos neste Acordo  não constituirão impedimento  a que 

uma Parte preste assistência à outra com base em dispositivos de  outros acordos 

internacionais aplicáveis,  ou de conformidade com suas  leis nacionais. As Partes 

podem também prestar-se assistência nos termos de qualquer acordo, ajuste ou 

outra prática bilateral cabível”.

Nessa perspectiva, observa-se que  o Decreto n. 3.810⁄2001  –  que se 

aplica a qualquer caso em que seja necessário facilitar a execução das  tarefas 

das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os  países, 
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na investigação, no inquérito, na ação penal e na prevenção do crime –  e  o 

Marco Civil da Internet  - trata especifi camente de regulamentação  (estabelece 

princípio, garantias, direitos e deveres) voltada para o uso da rede mundial de 

computadores –  não se contrapõem, mas se complementam  ante a necessidade de 

algum procedimento invasivo em ambiente digital.

II. 2. Astreintes: delimitação conceitual

As astreintes são uma espécie de multa processual, utilizadas com o objetivo 

de dar efetividade às ordens judiciais, independentemente da ocorrência de dano. 

Nas palavras de Rizzo Amaral, “visa a pressionar o réu para que o mesmo cumpra 

mandamento judicial, pressão esta exercida através de ameaça a seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento” (As 

astreintes e o processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2004. p. 85).

O novo Código de Processo Civil avançou em relação a esse instituto ao 

conceder-lhe novos contornos, embora mantida a sua natureza, isto é, o fato de 

que “as astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a fi nalidade 

de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no  AREsp 

419.485⁄RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 19⁄12⁄2014). 

Se durante a vigência do CPC⁄1973 essa espécie de medida  coercitiva 

possuía espectro de incidência limitada, porque não era aplicável,  v.g., na 

hipótese de execução que tivesse por objeto a obrigação de pagar, o CPC⁄2015 

parece haver rompido com esse entendimento,visto que de forma explícita (ex 

vi do art.139, IV), previu a possibilidade de o juiz fi xar a multa coercitiva em 

demandas que imponham obrigações de qualquer natureza.

Trata-se de inovação que, na visão de Daniel Amorim Assumpção Neves, 

“é plenamente capaz de afastar essa resistência  jurisprudencial, de forma a ter 

sido criado o ambiente legislativo propício para a  aplicação das  astreintes  nas 

execuções que tenham como objeto obrigação de  pagar quantia” (Manual de 

direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 970). Em verdade, qualquer 

interpretação das disposições do CPC  sobre as astreintes deverá ser balizada 

pelo novo modelo processual, que não se coaduna com a ausência de efetividade 

e tampouco é leniente com postura  recalcitrante da parte que descumpre a 

determinação judicial.
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Outro aspecto que também merece ser destacado é que as  astreintes 

não se vinculam à natureza econômica da obrigação imposta  judicialmente, 

mas tão somente ao objetivo de compelir aquele a quem se  dirige a ordem 

a que a cumpra. Entretanto, “o montante da multa  cominatória deve guardar 

proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob 

pena de a parcela pecuniária ser  mais atrativa ao credor que a própria tutela 

específi ca” (REsp. n.  1.512.647-MG, Rel. Ministro  Luis Felipe Salomão, DJe 

5⁄8⁄2015).

II. 3. Astreintes: natureza jurídica, aplicação em  procedimento penal e em 

relação à terceiros alheios à investigação ou ao processo penal

De partida, cabem algumas observações quanto à difi culdade de se defi nir 

a natureza jurídica das sanções processuais civis, haja vista que nenhuma delas possui 

uma característica que lhe seja exclusiva, senão  predominantemente  punitivas, 

coercitivas, premiais ou compensatórias.

Assim, as sanções de natureza jurídica predominantemente punitivas poderão 

servir também como instrumento de coerção, no entanto  apenas de maneira 

refl exa. É dizer, a função precípua dessa espécie de imposição não é constranger 

a parte a realizar ou não realizar um ato, mas puni-la pela prática ou não, como 

retribuição sancionatória pelo seu comportamento (comissivo ou omissivo). Já as 

sanções de natureza jurídica predominantemente coercitivas atuam diretamente 

no aspecto volitivo de seu  destinatário, compelindo-o a cumprir o comando 

judicial ou a determinação legal. A sua fi nalidade, portanto, é a de dar força à 

ordem judicial, preveniente diretamente da autoridade do Estado.

Com base nessas características, verifi ca-se que as astreintes,  previstas 

como multas progressivas pelo atraso  (mora) no cumprimento de obrigações de 

fazer ou não fazer e de entrega de coisa (art. 536, § 1°), as quais são aplicáveis 

tanto nas decisões provisórias como nas defi nitivas e nos atos da  execução 

forçada, possuem caráter predominantemente coercitivo.

Diversamente ocorre com  a sanção prevista no art. 77, § 2°,  que prevê 

o ato atentatório à dignidade da justiça e ao exercício da jurisdição, por violação do 

dever de cumprimento das decisões judiciais ou por embaraço à efetivação das 

ordens judiciais – que impõem ao infrator a multa de até vinte por cento do 

valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis –, 

porque ostenta natureza predominantemente punitiva.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

684

A despeito de ambos os institutos contribuírem, em última análise, para a 

efetividade dos provimentos mandamentais, não há como deixar de reconhecer 

que são ontologicamente distintos. Ao cominar as astreintes, o magistrado coage 

a parte, pela ameaça de multa pecuniária, a cumprir a determinação judicial; de 

modo distinto, ao impor a multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, o juiz 

pune a postura desrespeitosa da parte. Em suma, enquanto a astreinte coage o seu 

destinatário a realizar conduta futura, a multa, por ato atentatório ao exercício 

da jurisdição, o sanciona por ato pretérito.

Além disso, as  astreintes  são cominadas com o escopo de  auxiliar a 

efetivação das tutelas jurisdicionais, e a multa por ato atentatório objetiva preservar 

a autoridade da jurisdição. Essa distinção é relevante para diferenciar a destinação 

do produto da multa, na medida em que a imposta a título de astreintes reverte em 

benefício da parte e pode ser desde logo executada (provisoriamente), enquanto 

a multa estabelecida em virtude do ato atentatório ao exercício da jurisdição reverte 

em favor do Estado e só pode ser executada após o trânsito em julgado da decisão.

Assim, a sanção prevista no art. 77, § 2º, assemelha-se – ainda que de forma 

limitada – ao contempt of court, com natureza punitiva voltada para a tutela da 

dignidade e da autoridade do Poder Judiciário, ao passo que as astreintes objetivam 

proporcionar o cumprimento voluntário da  decisão judicial mediante coação 

psicológica. Essa distinção entre ambas as sanções, inclusive, permite que possam 

ser cumuladas (nesse sentido: REsp n. 647.175⁄RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 

29⁄11⁄2004; REsp n. 1.101.500⁄RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27⁄5⁄2011).

A hipótese dos autos, por todo o exposto, amolda-se à aplicação de astreintes, 

que não se vinculam à existência ou não de natureza econômica da obrigação 

imposta judicialmente, mas, tão somente, ao objetivo  de compelir ao 

cumprimento da ordem aquele a quem esta se dirige.

Embora prevista no CPC⁄2015 (arts. 536 e 537), a sua aplicação paralela, 

no curso do processo penal, é admitida pacif icamente  no âmbito desta Corte. A 

jurisprudência assinala que “’a imposição de  astreintes à empresa responsável 

pelo cumprimento de decisão de quebra de  sigilo, determinada em inquérito, 

estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de direito processual 

civil’, cujas normas são aplicáveis  subsidiariamente no Processo Penal, por 

força do disposto no art.   3º do CPP”  (AgRg no RMS n. 56.706⁄RS, Rel. 

Ministro Felix Fischer, DJe 11⁄6⁄2018).

Infere-se, ainda, no particular, que a imposição da multa se dirige àquele 

a quem cabe o cumprimento da determinação judicial.  Malgrado  o inquérito 
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policial investigasse crimes que não teriam relação com a  recorrente,  observa-se 

que  a decisão do magistrado para o fornecimento de  informações essenciais 

para as investigações em curso se dirigiu à recorrente, o que legitima a fi xação das 

astreintes contra ela.

Com efeito, a sanção coercitiva não tem como único sujeito passivo o réu da ação, 

mas também todo aquele que estiver sujeito a  receber uma ordem judicial. Assim, 

podem igualmente ser ameaçados com a multa coercitiva o terceiro – que tenha 

alguma relação com o processo ou que  deva cumprir alguma determinação 

judicial – ou mesmo o autor, quando lhe for imposto algum dever pelo Poder 

Judiciário.

Nesse sentido, este Superior Tribunal fi rmou a compreensão de  que é 

cabível “a aplicação de multas diárias coercitivas (astreintes), instituto  que 

[...] tem origem no Processo Civil (art.   461, § 4º, CPC⁄1973 ou art. 537 do 

CPC⁄2015), a terceiros que descumprem ordens judiciais proferidas na  seara penal, 

mesmo em sede de inquérito policial” (RMS n. 45.525⁄RN, rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 29⁄6⁄2018, destaquei). 

II. 4. Critérios para fi xação do valor da multa

Se o art. 77 do CPC⁄2015 prevê  limites para a fi xação do  valor da multa 

punitiva, o que também acontece nas hipóteses do art. 774 do referido diploma 

legal, o mesmo não ocorre com as astreintes.

Em algumas poucas oportunidades, manifestei-me sobre  essa natureza,  v. 

g. RMS n. 54.444⁄RJ (voto vencido). Nesses casos, cheguei a ponderar sobre os critérios 

de fi xação das astreintes que, muitas vezes, parecia arbitrária e desproporcional. Na 

ocasião, propus a limitação prevista no § 5º do art. 77 do CPC.

Todavia,  após refl etir com mais vagar sobre o tema,  entendo, pelas razões 

agora expostas, que a fi xação nesse patamar, a despeito de servir como referencial 

objetivo que uniformizariam os critérios adotados  pelo magistrado,  poderia 

acarretar em uma indesejável inefi cácia da  medida cominatória, a depender do 

poder econômico daquele que sofre a sua imposição. De fato, o cumprimento da 

ordem judicial somente surtirá efeito se a medida cominatória for desvantajosa 

para aquele que a descumpre, situação esta que somente é possível avaliar diante 

do caso concreto.

Segundo a orientação no cível, “o arbitramento da multa  coercitiva e a 

defi nição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e⁄ou 
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periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das  circunstâncias 

do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da  obrigação e 

importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento  (prazo 

razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; 

iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor 

de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)” (AgInt nos EDcl no AREsp 

n. 1.549.592⁄MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18⁄2⁄2020).

A ausência de limitação ou de critérios legais bem defi nidos para a fi xação 

do valor das astreintes acaba por relegar, ao prudente arbítrio do magistrado, o 

estabelecimento de montante que considera sufi ciente para possibilitar a cooperação 

das partes, de modo a desestimulá-las a adotar atitude que resulte no não cumprimento 

do comando judicial.

A importância deve ser fi xada, portanto, em quantia capaz de convencer o 

devedor de que o acatamento ao provimento judicial lhe é a saída mais favorável. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que deve ser sufi ciente para reprimir a vontade 

daquela pessoa que pretende desobedecer a determinação judicial, “o montante 

da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação 

principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais 

atrativa ao credor que a própria tutela específi ca” (REsp. n. 1.512.647⁄MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5⁄8⁄2015). De fato:

A medida do arbitramento das astreintes é sempre o equilíbrio, a razoabilidade.  

A fi xação de multa em valores ínfi mos não tem o condão, por si, de intimidar o 

devedor a dar cumprimento à ordem judicial, em desprestígio do Poder Judiciário. 

Por outro lado, o  estabelecimento de multa em valor exorbitante, em razão de 

sua  própria intangibilidade e provável (e necessária) reforma pelas  instâncias 

superiores, também não dão ensejo ao cumprimento  voluntário da obrigação 

judicial. Em comum, a inocuidade do comando  (REsp n. 1.537731⁄MA, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29⁄8⁄2017).

Há, por certo, algum grau de casuísmo na fi xação do valor das astreintes, 

na medida em que devem ser levadas em conta a situação econômica do devedor 

– quanto maior o poder econômico, maior será o valor da multa -, a magnitude 

das implicações de eventual resistência nas investigações, a própria gravidade do 

(s) crime (s) investigado (s) e a capacidade de resistir ao valor imposto. Como 

assinala Araken de Assis:

O valor da astreinte deve ser fi xado de molde a quebrar a vontade do obrigado, 

desvinculado dos limites ideais de indenização do dano.  Neste sentido, como 
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visto, se manifestou a 3ª Turma do STJ (REsp.  43.389-4-RJ, 22.03.1994). Quer 

dizer, o órgão judiciário fi xará multa numa quantia “sufi ciente para constranger” 

(PONTES DE  MIRANDA). Para tal mister, nenhum outro critério substitui o do 

puro casuísmo. O juiz considerará o patrimônio do devedor – quanto mais  rico, 

maior o valor da pena – e a magnitude da provável resistência, e  preocupar-

se-á apenas em identificar e aplicar um valor exorbitante e  despropositado, 

inteiramente arbitrário, capaz de ensejar o efeito pretendido pelo credor.” (Manual 

da execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 668-669).

O art. 537 do CPC, que autoriza a sua aplicação (na fase de conhecimento, 

por meio de tutela provisória, ou na fase executiva), implica o  atendimento 

dos  critérios de suf iciência e compatibilidade com a  obrigação, assinalando-se 

um prazo que seja efetivamente razoável para o cumprimento do comando judicial. 

Descumprida a determinação judicial no prazo estabelecido, a multa cominatória 

que pode ser fi xa, periódica ou ainda, progressiva, incidirá imediatamente (art. 

537, §4º CPC).

Se a  multa cominatória deve ter potencialidade suf iciente  para influir na 

vontade do devedor em adimplir a obrigação, de igual modo deve o seu valor ser 

regido pelos  princípios da razoabilidade e da  proporcionalidade.   Isso signifi ca 

que o juiz, diante das peculiaridades do  caso concreto, deve estar atento a se 

a multa é realmente útil e compatível com  a necessidade de coagir a pessoa 

ao cumprimento da obrigação, e, em um  segundo momento, se o valor e a 

periodicidade se afi guram razoáveis. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor  da 

obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para  cumprimento  

(prazo  razoável  e  periodicidade); a capacidade econômica  e  de resistência do 

devedor; e a possibilidade de adoção de  outros  meios  pelo  magistrado  e  dever 

do credor de mitigar o  próprio   prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente: 

(AgInt. No  AgRg. no AREsp. 738.682⁄RJ, Relatora Ministra Maria Isabel  Gallotti, 

Relator p⁄ Acórdão Ministro Luis Felipe  Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17.11.2016, DJe 14.12.2016). (AgInt no AREsp n. 882.327⁄MG, Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 16⁄5⁄2017)

Logo, na linha dos precedentes desta Corte, não se mostra  irrazoável 

ou desproporcional o valor arbitrado  nos mesmos moldes do caso  ora sob exame, 

notadamente diante do relatado quadro de renitência da empresa em cumprir a 

determinação judicial. Em verdade, noticiam os autos que, embora ultrapassado 

apenas nove dias do prazo peremptório estabelecido, tardou mais de 7 meses, segundo 

o  Parquet  Federal (fl . 411),  até o cumprimento da decisão.  Essa particularidade, 
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aliada à grande capacidade econômica da empresa recalcitrante e à importância 

das informações que se destinavam a servir de apoio às investigações criminais 

por delitos de especial gravidade, autoriza o valor arbitrado, porque proporcional 

e razoável.

II. 5. Execução da multa e bloqueio de valores via Bacenjud ou determinação de 

inscrição na dívida ativa

Em alguns casos que aportam nesta Corte, o Magistrado de  primeiro 

grau, ao impor a astreintes, determina que seja feito o bloqueio dos  valores 

fi xados via Bacenjud ou, em caso de descumprimento, seja remetida a  dívida 

pra inscrição na dívida ativa. Na espécie,  o Juízo da 2ª Vara Federal  Criminal 

e Sistema Financeiro de Curitiba ordenou o pagamento, em 15  dias,  sob pena de 

inscrição do débito na dívida ativa não tributária (fl . 94).

Parcela signifi cativa da doutrina, capitaneada por  Cândido  Dinamarco, 

defende que a execução das astreintes não pode ser imediata.  Segundo o 

referido autor, “a exigibilidade dessas multas, havendo sido  cominadas em 

sentença mandamental ou em decisão antecipatória de tutela  específi ca [...], 

ocorrerá sempre a partir do trânsito em julgado daquela –  porque antes o 

próprio preceito pode ser reformado”(Instituições de direito processual civil. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 540-541).

Em sentido diametralmente oposto, isto é, favoráveis à  exequibilidade 

imediata da multa coercitiva, destacam-se Eduardo Talamini (Tutela relativa aos 

deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 259) 

e  Cassio Scarpinella Bueno  (Curso sistematizado  de direito processual civil:  tutela 

jurisdicional executiva. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 417).

A jurisprudência desta Corte,  em recurso repetitivo, aderiu a  entendimento 

intermediário, ou seja, a multa coercitiva “somente poderá ser objeto de execução 

provisória após a sua confi rmação pela sentença de mérito e desde que o recurso 

eventualmente interposto não seja recebido com efeito  suspensivo” (REsp n. 

1.200.856⁄RS, Rel. Ministro  Sidnei Beneti, Corte  Especial, DJe 17⁄9⁄2014). O 

novo CPC, a esse respeito, parece haver dirimido quaisquer dúvidas ao prever, 

no art. 537, § 3º: “A decisão que fi xa a multa é passível de cumprimento provisório, 

devendo ser depositada em juízo,  permitido o levantamento do valor após o 

trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (grifei).    

Além disso,  a fi xação de astreintes não consubstancia  medida cautelar típica 

do processo penal e não constitui instrumento ou produto do crime. Possui natureza 
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processual civil,  pois objetiva assegurar  o acatamento da deliberação judicial. 

Isso acaba por repercutir no procedimento em que haja o propósito de executá-

las provisoriamente, o qual  deve se orientar pelo CPC. Portanto,  penso que 

a competência para  requerer o levantamento desse valor refoge à competência do 

Juízo criminal.

Não ignoro a existência de precedentes de ambas as Turmas que compõem a 

Terceira Seção, todos na direção de que as astreintes podem ser executadas de 

imediato, pelo próprio Juízo criminal. No particular, merecem ser destacados os 

fundamentos externados pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, os quais são 

adotados por esta Corte, que justifi cariam essa possibilidade:

Com a entrada em vigor do CPC⁄2015, as dúvidas a respeito do tema  se 

dissiparam por completo, pois o art. 537, § 2º, previu, expressamente, que “o valor 

da multa será devido ao exequente”. De ressaltar-se que, embora o art. 537 esteja 

inserido em capítulo que trata do cumprimento de sentença, o caput do art. 537 

do novo CPC admite a imposição de tal multa também na fase de conhecimento.

Transportado o raciocínio do Direito Civil para o Direito Penal, vê-se  que o 

titular do bem da vida postulado em juízo passa a ser o Estado,  a pretensão 

punitiva (exceção feita à ação penal privada), que, portanto, se torna o destinatário 

do valor pago a título de multa diária.

Vê-se também que (1) é comum que, no Direito Penal, o  descumpridor da 

ordem judicial seja um terceiro, que não é parte no  processo, e (2) o comando 

judicial cautelar (como ocorre no caso concreto) pode ter como objetivo viabilizar 

a investigação e a coleta  de provas ainda na fase inquisitorial, quando nem 

ainda nem há processo. Daí decorre que não existe, na seara penal, a perspectiva 

de que a multa seja devida apenas no caso de o réu vir a ser condenado. Assim 

sendo, não existe motivo para condicionar-se a execução de seu valor à prolação de 

sentença.

Sobre o tema, a Quinta e a Sexta Turma desta Corte defi niram que “a imposição 

de  astreintes  à empresa responsável pelo cumprimento de  decisão de quebra 

de sigilo, determinada em inquérito, estabelece  entre ela e o juízo criminal 

uma relação jurídica de direito processual  civil”, cujas normas são aplicáveis 

subsidiariamente no Processo Penal,  por força do disposto no art. 3º do CPP. 

Nesse sentido, “a solução do  impasse gerado pela renitência da empresa 

controladora passa pela  imposição de medida coercitiva pecuniária pelo atraso 

no cumprimento da ordem judicial, a teor dos arts. 461, § 5.º, 461-A, do Código 

de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal” (RMS 44.892⁄SP, Rel. 

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em  05⁄04⁄2016, DJe 15⁄04⁄2016) 

(RMS n. 55.109⁄PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17⁄11⁄2017).
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Em que pesem os substanciosos argumentos, aos quais aderi em algumas 

ocasiões,  refl eti melhor sobre o tema, à luz da nova sistemática  processual civil 

que subsidia o instituto, e acabei por concluir em outra direção, que, penso eu, 

melhor refl ete a necessária coerência que deve existir no sistema processual – 

tanto civil quanto penal.

Deveras, em ambos os sistemas, não há similar compreensão de que a decisão 

judicial que impõe uma multa, seja de que natureza for, possa ser executada sem que 

haja, como precedente essencial, a ocorrência do devido processo legal. No particular, 

precisas as ponderações  da Ministra  Ellen Gracie Northfleet, em  parecer 

jurídico apresentado como memorial em caso similar, quando afi rma: 

Diante de tudo se conclui irrefutável, no caso em tela, o direito de o Consulente 

ter  garantido seu direito ao contraditório  e à  ampla  defesa, antes de se ver 

constrangido a cumprir determinação judicial que atinge sua esfera de interesses. 

A jurisprudência não deixa de  censurar com nulidade as decisões judiciais 

que impeçam que a parte  exerça sua ampla defesa e que produza provas que 

repute  indispensáveis à demonstração de suas alegações.  A decisão que  impõe 

multa a sujeito que não é parte do processo, sem o devido  contraditório e ampla 

defesa, viola, de forma direta, as garantias constitucionais do due process of law.”

No âmbito penal, por exemplo, até mesmo nas condenações que resultam na 

aplicação de multa (principal, alternativa ou cumulativa), não há a possibilidade de 

invasão sumária no patrimônio do  réu. O pagamento, quando voluntário, pode 

ser feito pelo sentenciado no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória.  Nesses casos, ainda, o magistrado pode, de 

acordo com as circunstâncias e a  requerimento do condenado, permitir que 

o pagamento seja realizado em  parcelas mensais, iguais e sucessivas, com a 

precedente oitiva do Ministério Público.

Em verdade, o contraditório, ou, como também é conhecido, 

a bilateralidade de audiência, é uma verdadeira “opção de civilidade”, permitindo 

o desenvolvimento da atividade jurisdicional (civil ou criminal) de modo efi caz, 

escorreito e ético, tanto para quem provoca aquela atividade, quanto para aquele 

contra quem se pede a tutela em juízo.

Tal método de decidir, que potencializa a participação de todos  os 

sujeitos do processo, vem ao encontro dos interesses da justiça, e por isso  se 

apresenta como “o caráter mais precioso e típico do processo moderno”  (PIERO 

CALAMANDREI, Proceso y Democracia, Buenos Aires, EJEA, 1960,  p. 148) 

pois “...precisamente na contraposição dialética das posições  contrárias se encontra 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 691

facilmente o meio mais adequado para descobrir toda a verdade, iluminada sob seus 

mais diversos aspectos (Ibidem, p.157).

Semelhante concepção expressa ANTOINE GARAPON, ao  dizer: 

“Qualquer discurso – exterior ao julgamento – deve poder ser contradito: é essa 

a verdade incontornável do processo. Audi alteram partem: ouve a outra parte. 

Daí a importância do contraditório que, mais do que ser uma garantia, revela 

a própria identidade do debate judiciário e de toda a justiça ocidental.”  (Bem 

julgar. Ensaio sobre o ritual judiciário, Trad. Pedro Filipe Henriques,  Lisboa, 

Instituto Piaget, 1997, p. 151).

Não é sem motivo, portanto, que o Código de Processo Civil de  2015 

deu relevo ainda maior a essa regra de bem julgar, ao inscrever, logo no  seu 

art.  9º que:  “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida.”

No âmbito processual penal essa tendência a conferir maior grau  de 

participação na formação da decisão judicial se consolidou com a nova redação 

dada ao art.  Do CPP pela Lei nº 13.964⁄2019, verbis:

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de inefi cácia da medida, o 

juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a  intimação da parte 

contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia 

do requerimento e das peças necessárias,  permanecendo os autos em juízo, e 

os casos de urgência ou de perigo deverão ser justifi cados e fundamentados em 

decisão que contenha elementos do caso concreto que justifi quem essa medida 

excepcional.

Logo, se a regra reporta-se às partes, a fortiori deve incidir também quando 

se trata de terceiro estranho à relação processual, como na hipótese em exame.

Ressalte-se que, quanto ao procedimento e à legitimidade para defl agrar o 

processo de cobrança ou execução da pena de multa, esta Corte tem afi rmado, de 

modo pacífi co, que ela deve ser solvida por meio da adoção dos procedimentos próprios 

do processo executivo, com o detalhe de que, com a vigência da nova redação dada 

ao art. 51 do Código Penal, ex vi da Lei n. 13.964⁄2019, a competência para a 

execução da multa penal é do  juízo da execução penal, “aplicáveis as normas 

relativas à dívida ativa da Fazenda Pública”.

Assim,  se a própria condenação por crime não permite a  sumária invasão 

patrimonial com a fi nalidade de satisfazer uma obrigação  imposta por decisão 

com trânsito em julgado, admitir a execução imediata das astreintes, por mais que 
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se proceda com algum objetivo de interesse público, vai de encontro à lógica do 

sistema.

Frise-se, por oportuno, que, mesmo considerada como medida assecuratória 

atípica,  não encontro justif icativa para a expropriação  patrimonial imediata, 

notadamente por se tratar de instrumento de natureza processual civil e, portanto, 

sujeito às regras procedimentais distintas daquelas que se aplicam às medidas 

cautelares ou assecuratórias típicas do processo penal.

Uma coisa é a fi xação da quantia para coagir a parte; outra é a cobrança desse 

valor, cujo procedimento deve observar o devido processo legal.

Além disso, reputo equivocada a permissão de que se execute o montante 

estipulado perante o juízo criminal, haja vista tratar-se de instituto eminentemente 

processual civil. No particular, por oportuno, destaco o seguinte aresto: 

1. O juízo criminal, ao aplicar multa cominatória à empresa responsável pelo 

fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo determinada em inquérito 

policial,  estabelece com ela uma relação  jurídica de natureza cível, seja porque 

o responsável pelo  cumprimento da ordem judicial não é parte no processo 

criminal, seja  porque a aplicação de multa por eventual descumprimento - ou 

retardo no adimplemento - tem amparo no art. 475-J do Código de Processo Civil. 

(REsp n. 1.455.000⁄PR, Rel. p⁄acórdão Ministro  Rogerio Schietti, DJe 9⁄4⁄2015, 

destaquei)

Faço lembrar de hipótese com semelhante raciocínio, a  actio  civilis ex 

delicto, que deve ser ajuizada pelo ofendido na esfera cível, a objetivar indenização 

por dano causado pela infração penal, quando existente.

Logo, as astreintes não podem ser objeto de execução pelo próprio juízo criminal, 

de tal sorte que a ele não é permitido determinar  o bloqueio, via Bancenjud, de 

ativos do recorrente. Deveras, tratando-se  de medida que  pode ser executada 

provisoriamente, deve haver a observância dos procedimentos relativos à execução 

judicial.

O mesmo raciocínio se aplica,  mutatis mutandis, ao caso em  que há a 

determinação de imediato pagamento,  sob pena de inscrição na dívida ativa da 

União (hipótese dos autos). Embora na espécie, por se tratar  de multa imposta 

em procedimento criminal, não haja possibilidade de  conversão do valor em 

benefício de uma das partes, como ocorre no processo  civil, essa reversão em 

favor da União deve ser precedida do devido processo legal, a fi m de constituir, em 

defi nitivo, o crédito não tributário (liquidez e certeza).
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Com efeito, dispõe o art. 2º da Lei n. 6.830⁄1980 que a Dívida Ativa da 

Fazenda Pública pode ser  tributária ou não tributária, conforme a defi nido na 

Lei nº 4.320⁄1964, in verbis:

Art. 2º – Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida  como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de  1964, com as 

alterações posteriores, que estatui normas gerais de  direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e  balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal.

1º – Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que 

trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

2º – A Dívida Ativa da Fazenda Pública,  compreendendo a  tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e  multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato.

Por seu turno, o art. 39 da Lei n. 4.320⁄1964 defi ne os créditos passíveis de 

inscrição em Dívida Ativa, dispondo no §2º acerca dos créditos tributários e não 

tributários:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, 

serão escriturados como receita do exercício em que forem  arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias.

[...]

2º – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa  natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e  respectivos adicionais e 

multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, 

tais como os provenientes de  empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, 

foros,  laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços  de 

serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações,  reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente  julgados, bem assim 

os créditos decorrentes de obrigações em moeda  estrangeira, de subrogação 

de hipoteca, fi ança, aval ou outra garantia,  de contratos em geral ou de outras 

obrigações legais.

Importa salientar que o conceito de dívida ativa (tributária ou  não 

tributária) envolve somente os créditos certos e líquidos. Dessa forma, se estiver 

ausente a liquidez e certeza quanto aos valores cobrados, é  impossível sua cobrança 

por meio do processo de execução fi scal. A apuração da liquidez e certeza é requisito do 

crédito para que ele seja considerado apto à inscrição em dívida ativa.
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Deveras, conforme orientação desta Corte, o conceito de dívida ativa envolve 

apenas os créditos certos e líquidos. Assim, “tanto a dívida ativa tributária como a 

não tributária requer o preenchimento desses requisitos” (REsp n. 1.172.126⁄SC, 

Rel. Ministro  Humberto Martins, DJe  25⁄10⁄2010). Ausente a liquidez e 

certeza em relação aos valores cobrados, já que objeto de impugnação da parte 

interessada, impossível sua conversão em dívida ativa e imediata cobrança.

II.6. Cumprimento da ordem e manutenção das astreintes

Em primeiro lugar, importa salientar que a decisão que arbitra as astreintes 

não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo. Nesse sentido: “A 

decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento 

do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso  mesmo, ser 

modifi cada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir 

o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes” (REsp n. 1.736.832⁄SC, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 6⁄3⁄2019).

Além disso, “a multa cominatória prevista no art. 461, do CPC,  carrega 

consigo o caráter de precariedade, de forma que, mesmo após o  trânsito em 

julgado da sentença que confi rmou a antecipação, não se reveste o valor da multa 

do caráter de defi nitividade, liquidez e certeza, pressupostos  para a execução 

segundo o rito do art. 475-J do CPC. O valor fi xado provisoriamente a título de 

multa diária deve merecer acertamento, antes do início de sua execução, da qual 

será pressuposto o exercício, pelo magistrado, do juízo acerca do retardamento 

injustifi cado, de parte ou de toda a obrigação;  o estabelecimento do termo 

inicial e fi nal da multa e de seu valor defi nitivo. Apenas após este acertamento 

judicial, a execução da multa seguirá o rito do art. 475-J” (REsp n. 1239714⁄RJ, 

Rel p⁄acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 17⁄2⁄2012).

Outro aspecto relevante é o de que “o valor total fixado a título  de 

astreinte somente poderá ser objeto de redução se fi xada a multa diária em valor 

desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o 

devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência 

da demora e inércia do próprio devedor” (AgInt no REsp n. 1.709.209⁄AL, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 5⁄4⁄2018).

Logo, o cumprimento da determinação judicial a posteriori, embora até possa 

ensejar a diminuição do valor da multa, a depender do  grau de recalcitrância da 

parte e das circunstâncias de fato do caso  concreto, não tem o condão de suprimir 

a multa em si considerada. Do  contrário, todos cumpririam as determinações 
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quando bem entendessem, uma vez que a multa, quando cumprida a obrigação, 

seria desconstituída. Ou seja, as astreintes, se considerada sua desconstituição, 

em qualquer caso, pelo  cumprimento, serviria, na verdade, como verdadeiro 

estímulo ao não cumprimento imediato das decisões judiciais.

III. Dispositivo

Em razão do exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fi m de determinar 

ao juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, da Seção Judiciária do Paraná, 

responsável pelo caso, que se abstenha de inscrever, em dívida ativa não tributária, 

o valor arbitrado a título de multa pelo  não cumprimento da decisão judicial 

destinada ao fornecimento de informações  pela Facebook Serviços Online do 

Brasil Ltda. Já tendo sido determinada tal inscrição, que se proceda ao seu imediato 

cancelamento.

VOTO-VENCEDOR 

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso especial interposto 

por Facebook Servicos Online do Brasil Ltda, com fundamento no art. 105, III, 

a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, assim ementado:

“Penal e processual penal. Agravo de instrumento. Multa por descumprimento 

de ordem judicial.  Inquérito policial instaurado para apuração de 

delito  supostamente praticado através da rede mundial de  computadores. 

Fornecimento de dados e conteúdos  que, seriam administrados por empresa 

sediada no exterior. Observância das vias diplomáticas. Desnecessidade. Atraso no 

cumprimento da ordem. Prejuízo a investigação criminal. Juízo de razoabilidade e 

proporcionalidade. Agravo improvido.

1. Em matéria de Direito Civil a jurisprudência vem se inclinando para 

a responsabilização do provedor brasileiro pela omissão na retirada de conteúdo 

da internet a partir da ciência da existência de material  ofensivo⁄ilícito, mesmo 

no caso em que esse se encontre armazenado em  provedor administrado por 

empresa sediada no exterior, porque ambos são  considerados integrantes do 

mesmo grupo econômico, em face da aplicação do princípio da aparência.

2. Na linha da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça em situação 

análoga, em se tratando de pessoa jurídica regularmente instalada  no País, 

comprovadamente tendo por sócio o provedor estrangeiro, e  ausente 

impossibilidade técnica para o fornecimento dos dados sigilosos  requisitados 

pelo juízo, não se cogita da necessidade de observância das  vias diplomáticas, 
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especialmente o Acordo de Assistência Judiciária em  Matéria Penal – MLAT, 

descabendo se falar em material de prova forâneo. Se, eventualmente, o provedor 

brasileiro não tem acesso às informações  necessárias para o cumprimento da 

determinação, incumbe-lhe a obtenção perante a sócia estrangeira.

3. A análise de retardamento justificado no cumprimento da ordem 

deve  pautar-se por um juízo de razoabilidade e proporcionalidade que, 

no caso,  reclama sejam considerados não apenas o tempo decorrido desde 

o esgotamento do prazo fi xado pelo magistrado, sob pena de aplicação de multa 

diária, mas todos os eventos que se sucederam desde a quebra judicial do sigilo, 

à vista da natureza da medida, a qual buscava a coleta de elementos de prova em 

inquérito instaurado para apuração de delito,  supostamente praticado através 

da rede mundial de computadores. 4. No  caso, sem embargo de eventuais 

problemas de ordem técnica para a  entrega do material faltante no prazo 

estabelecido, a vinda da totalidade das informações requisitadas ocorreu mais de 

06 (seis) meses após aquele marco e a expedição do primeiro ofício à agravante, 

o que contribuiu para  paralisação da investigação, não se mostrando hábeis as 

justifi cativas apresentadas pela empresa para arredar a responsabilidade quanto 

ao cumprimento da determinação.

5. Ausente circunstância a arredar a manutenção da penalidade imposta, é de 

ser improvido o agravo de instrumento que visa a contrastá-la. “

(E-STJ, fl s. 183-184). 

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos sem 

efeitos modifi cativos (e-STJ, fl s. 303-333).

Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em suma: a) ilegalidade 

da  aplicação de multa diária a terceiro; b) ilegalidade da imposição de multa 

em razão do cumprimento da ordem; c) a necessidade de revisão do valor da 

condenação.

O eminente relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, entendeu pela 

aplicação da multa, mas pela impossibilidade da utilização do Bacen-Jud ou da 

inscrição direta do débito na dívida ativa da União em razão da necessidade de 

se observar o devido processo legal, razão pela qual deu parcial provimento ao 

recurso especial para que o Juízo Criminal se abstenha de quaisquer atos que 

gerem constrição do patrimônio da recorrente.

Pedi vista para melhor analisar essa questão da possibilidade da utilização 

do Bacen-Jud.

Ressalte-se que, nestes autos, não se cuida do tema afeto ao Supremo 

Tribunal Federal, qual seja, “criptografi a de ponta a ponta”.
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É o relatório.

Decido.

Primeiramente, conforme já anotado acima, cumpre destacar que estes autos 

não cuidam da criptografi a de ponta-a-ponta, matéria cuja constitucionalidade 

encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal (ADI 5527, de relatoria 

da em. Min. Rosa Weber, e ADPF 403, da relatoria do em. Min. Edson Fachin).

Com efeito, é importante destacar que, apesar de os processos de que 

pedi vista terem tido início em julgamento conjunto, não tratam todos eles da 

criptografi a de ponta a ponta. Em verdade, apenas um deles, o RMS 60.531⁄RO, 

traz a discussão sobre a matéria. Assim, em  observância ao efeito devolutivo 

dos recursos e à constatação da prescindibilidade da temática  para a solução 

dos demais processos, trazem-se a julgamento todos aqueles feitos em que não 

se  teve, nas razões recursais, a alegação de impossibilidade de cumprimento 

da ordem judicial face  à criptografia assimétrica ou também chamada de 

criptografi a de ponta-a-ponta.

Feito esses esclarecimentos, passo à análise deste recurso.

Pedindo venia ao eminente relator, trago entendimento em sentido 

contrário, ou  seja, admito a utilização do Bacen-Jud nas hipóteses de fi xação 

de astreintes pela demora ou não  cumprimento de ordem emanada do Juízo 

Criminal.

1. Aplicabilidade subsidiária do CPC

Inicialmente, vale lembrar que as normas de processo civil aplicam-se de 

forma subsidiária ao processo penal. Nesse sentido, observe-se o teor do art. 3º 

do Código de Processo Penal:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e 

aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

A partir dessa norma, é possível concluir haver

“duas formas de aplicação das disposições do CPC ao processo penal: expressa 

e analógica. Esta última ainda é subdividida entre aplicação analógica supletiva 

e subsidiária. Por aplicação expressa entende-se aquela  em que há menção da 

utilização dos artigos do CPC no próprio Código de Processo Penal. As aplicações 

analógicas, por sua vez, são aquelas em que  o CPP não traz expressamente 

os artigos do CPC a serem aplicados, mas  eles o são para preencher lacunas 
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(aplicação supletiva) ou para  complementar as normas trazidas pelo diploma 

legal (aplicação subsidiária).”

(SILVEIRA, Laís Menna Barreto de Azevedo. Aplicação do novo Código 

de Processo Civil ao processo penal. Conjur. Disponível em: <https:⁄⁄www.conjur.

com.br⁄2018-mai-29⁄lais-silveira-aplicacao-cpc-processo-penal> Acesso em: 24 de 

mar. 2020.).

Não obstante, por lealdade, é interessante ressaltar que o novo Código 

de  Processo Civil não prevê expressamente o suprimento do processo penal 

por suas normas. “Isso  porque o artigo 15 do CPC traz a seguinte redação: 

‘Na ausência de normas que regulem  processos eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, as disposições deste Código lhes serão  aplicadas supletiva 

e subsidiariamente’. Da leitura do artigo, percebe-se que não há menção 

aos processos penais, o que trouxe duas correntes sobre a sua possibilidade de 

aplicação: a primeira determina que o rol trazido pelo CPC é exemplifi cativo, 

o que permite o acréscimo dos processos penais às possibilidades de aplicação 

analógica; a segunda, por sua vez, defende a taxatividade do  rol, excluindo 

os processos penais e determinando o preenchimento de suas possíveis 

lacunas  com a aplicação do Código de Processo Penal Militar. Prevalece, no 

entanto, o entendimento de que o rol é meramente exemplifi cativo, permitindo 

o preenchimento de lacunas ou complementação do CPP com os dispositivos 

do CPC.” (Idem).

A jurisprudência desta Corte, seguindo a doutrina majoritária, não titubeia 

quanto à aplicabilidade das normas processuais civis ao processo penal, desde 

que haja lacuna a ser suprida: 

“Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado, tortura e falsidade 

ideológica. Ampliação do conceito de crime militar. Lei n. 13.491⁄2017. Sentença 

de mérito não proferida. Inaplicabilidade do princípio da perpetuatio jurisdictionis. 

(In)competência do tribunal do júri  para processar e julgar crimes militares 

conexos ao  crime doloso contra a vida. Jurisdições distintas.  Impossibilidade 

de reunião de processos. Inteligência  do art. 102, alínea “a”, do CPPM. Súmula 

n. 90⁄STJ.  Recurso provido para determinar o  processamento e julgamento dos 

crimes militares perante a justiça castrense.

1. Diante da alteração legislativa inaugurada pela Lei n. 13.491⁄2017, 

que  ampliou o conceito de crime militar para além daqueles previstos no 

Código  Penal Militar, considera-se a natureza militar dos crimes de tortura e 

de  falsidade ideológica praticados por policiais militares em exercício, 

atraindo, portanto, a competência da Justiça Castrense.
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2. A suposta conexão entre os crimes dolosos contra a vida e os delitos 

sob administração militar não resulta, automaticamente, na reunião dos processos 

perante o Tribunal do Júri, diante de vedação expressa contida no art. 102, alínea 

“a”, do Código de Processo Penal Militar, bem como no enunciado da Súmula n. 90 

desta Corte Superior.

3. Na espécie, tendo em vista que ainda não houve julgamento pelo Conselho 

de sentença, “tratando-se de competência absoluta em razão da  matéria e 

considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não  se aplica a 

regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código  de Processo 

Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem 

ser remetidos para a Justiça Militar” (CC n.  160.902⁄RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Terceira Seção, julgado em 12⁄12⁄2018, DJe 18⁄12⁄2018).

4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar 

o  desmembramento do feito, devendo ficar os crimes militares com a 

Justiça Castrense.”

(RHC 116.585⁄MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,  Quinta Turma, 

julgado em 17⁄10⁄2019, DJe 25⁄10⁄2019).

“Agravo regimental no agravo em recurso especial.  Intempestividade. Agravo 

improvido.

1. Não obstante a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo 

penal, o prazo para a interposição de agravo interno ou regimental  é de 5 dias 

corridos, conforme estabelecem os arts. 39 da Lei 8.038⁄90 e 258, caput, do RISTJ.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 1.573.192⁄SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 18⁄02⁄2020, DJe 27⁄02⁄2020).

Assim, não há outro caminho que não o de reconhecer a aplicabilidade 

do Código de Processo Civil ao Estatuto processual repressor, quando este for 

omisso sobre determinada matéria.

Como cediço, a lei processual penal não tratou, detalhadamente, de todos 

os poderes conferidos ao julgador no exercício da jurisdição. Portanto, quando 

houver omissão, legitima-se a aplicação subsidiária do CPC.

2. Multa diária e poder geral de cautela

Primeiro, convém salientar que se reconhece a distinção doutrinária entre 

os institutos da multa tout court e das astreintes. Contudo, nesta decisão, por uma 

questão prática, os termos são adotados como sinônimos.
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Feito esse destaque, impõe-se rememorar que, no processo civil, a 

multa cominatória, quando  surgiu no ordenamento, foi alvo de amplo debate 

doutrinário. Ada Pellegrini Grinover explica que

“durante muito tempo a resistência do obrigado foi vista como 

limite  intransponível ao cumprimento das obrigações de fazer ou não 

fazer. A  intangibilidade da vontade humana era elevada à categoria de 

verdadeiro  dogma, retratado pelo artigo 1.142 do Código Civil francês, pelo 

qual ‘toda obrigação de fazer ou não fazer resolve-se em perdas e danos e juros, 

em caso de descumprimento pelo devedor”.

(GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não 

fazer. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Reforma do Código de Processo 

Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 253).

Newton Marzagão expõe que, desde 1994, o magistrado passou a contar 

com um verdadeiro arsenal, podendo determinar, de ofício, e quando necessário 

à consecução da tutela específi ca: a busca e apreensão de coisas, o desfazimento 

de obras, a remoção de pessoas e, principalmente, impor à parte recalcitrante 

multa coercitiva, conhecida como astreintes. (p. 21). Eduardo Talamini leciona 

que a tutela específi ca é

“a tutela que confere ao titular do direito o mesmo bem que ele teria se 

não houvesse a trangressão, e ‘genérica’ a que propiciaria o equivalente pecuniário. 

(...) [G]enérica é toda a forma de tutela que tenda à obtenção de  dinheiro no 

âmbito da responsabilidade patrimonial do devedor - seja  mediante direta 

consecução do numerário, seja pela transformação de outros bens em pecúnia, 

através de expropriação. Específi ca é a tutela que  tende à consecução de bens 

jurídicos outros, que não dinheiro”

(TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer - e sua 

extensão aos deveres de entrega de coisa (CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art. 84). 2ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 229 e 230). 

Como se vê, portanto, a multa cominatória surge, no direito brasileiro, 

como uma  alternativa à crise de inefetividade das decisões, um meio de se 

infi ltrar na vontade humana até  então intangível e, por coação psicológica, 

demover o particular de possível predisposição de  descumprir determinada 

obrigação.

Sem deixar de lado a execução por sub-rogação, até então a única 

forma executiva, por meio da qual o Estado vence a resistência do executado 

substituindo sua vontade,  com a consequente satisfação do direito, passa-se a 
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prestigiar também a execução indireta.  Nesta, “o Estado-juiz não substitui a 

vontade do executado; pelo contrário, atua de forma a convencê-lo a cumprir sua 

obrigação (...). O juiz atuará de forma a pressionar psicologicamente o executado” 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume único. 8ª ed. Salvador: Juspodvim, 2016, pp. 968-969).

Logo, percebe-se que “A fi nalidade da multa é coagir (...) ao cumprimento 

do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão 

sobre a vontade”, destinada a convencer o seu destinatário ao cumprimento.

Além disso,

“o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação 

que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, 

para convencer o réu a adimplir, devem ser fi xadas em montante sufi ciente para 

fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que ‘desconsiderar a ordem do juiz. Para 

o adequado dimensionamento do valor da multa, afi gura-se imprescindível que 

o juiz considere a capacidade  econômica do demandado. Se a multa não surte 

os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem 

patrimonial que  recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fi xa, 

atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia 

certa contra o demandado.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO,  Daniel. 

Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 684-685. 

Grifou-se).

Assim, verifi cada a aplicabilidade do Código de Processo Civil ao Processo 

Penal, quando não houver norma específi ca, bem como a fi nalidade da multa 

cominatória, que é conferir  efetividade à decisão judicial, imperioso concluir 

pela possibilidade de aplicação da medida em demandas penais.

Note-se que essa multa não se confunde com a multa por litigância de má-

fé, esta sim refutada pela jurisprudência pacífi ca desta Corte:

“Processo penal. Habeas corpus. Tráfi co de drogas. [...] Multa por litigância de 

má-fé. Seara penal. Impossibilidade. Ordem parcialmente concedida.

...

4. Esta Corte Superior fi rmou o entendimento de que não é cabível a imposição 

de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal,  porquanto sua 

aplicação constituiria indevida analogia in malam partem, haja vista ausência de 

previsão expressa no Código de Processo Penal. Precedentes.
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5. Ordem parcialmente concedida somente para afastar a multa por litigância 

de má-fé aplicada pelo Tribunal de origem.”

(HC 401.965⁄RJ, desta relatoria, Quinta Turma, julgado em 26⁄9⁄2017,  DJe 

6⁄10⁄2017).

“Processo penal. Embargos de declaração nos aclaratórios no agravo regimental 

no recurso  extraordinário. Recurso infundado. Nítido caráter  protelatório. 

Desvirtuamento do cânone da ampla defesa. Abuso de direito. Determinação de 

baixa dos autos à origem. Embargos não conhecidos.

...

2. Não obstante na esfera penal não ser viável a fi xação de multa por litigância 

de má-fé, é perfeitamente possível, até mesmo antes do trânsito em julgado da 

condenação, a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do 

acórdão recorrido.

3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata 

baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da 

eventual interposição de outro recurso, devendo a  Coordenadoria de Recursos 

Extraordinários certifi car o trânsito em julgado.”

(EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 1.366.977⁄PE, Rel.  Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,  julgado em 16⁄10⁄2019, DJe 

30⁄10⁄2019).

Além disso, é importante observar que o poder geral de cautela, com 

previsão no  Código de Processo Civil, também tem incidência no processo 

penal.

Veja-se, antes de mais nada, o disposto na norma processual civil:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

...

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias  necessárias para assegurar o cumprimento de ordem  judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

(Grifou-se).

Como aponta a doutrina mais atualizada, é verdade que (especialmente há 

alguns anos): 

“parte da doutrina processualista penal não reconhece o poder geral de cautela 

em tal seara [isto é, no processo criminal], sob o argumento de que “a admissão 
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de cautelares não previstas em lei pode abrir um perigoso leque de alternativas 

ao magistrado, dificultando, sobremaneira, o controle de sua  pertinência e 

oportunidade” [cita-se OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de, Curso  de Processo Penal, 

19ª ed., São Paulo, Atlas, 2015, p. 523]. Para tal linha de pensamento, uma maior 

“fl exibilidade” no processo civil é autorizada em  razão da natureza da matéria 

envolvida, sem repercussão direta na liberdade pessoal.

...

A realidade fática, todavia, revelou casos em que, embora tecnicamente cabível 

a prisão preventiva, poder-se-ia cogitar da imposição de medida cautelar menos 

gravosa ao réu, ainda que sem previsão legal. É o caso da retenção de passaportes 

de acusados, na hipótese de haver indícios de probabilidade de fuga do país. Em 

situações assim, o Superior Tribunal de  Justiça decidiu reiteradamente que não 

faria sentido impor uma medida mais  grave, reconhecendo, portanto, o poder 

geral de cautela no processo penal  [refere-se, neste passo, o HC 2.868-6⁄SP, Rel. 

Min. Adhemar Maciel,  j. 13.12.95, portanto  muito antes da Lei 12.403⁄2011, que 

inseriu várias medidas cautelares diversas da prisão no CPP]. No mesmo sentido, 

decidiu o Supremo Tribunal Federal [transcreve-se a ementa do HC 94.147⁄RJ, Rel. 

Min. Ellen Gracie, j. 27.05.2008, também anterior à mencionada Lei 12.403⁄2011]

....

Com a Lei 12. 403⁄2011 foram introduzidas no CPP diversas medidas cautelares 

pessoais que antes eram impostas com base no poder geral de cautela (...). Após 

a inovação legislativa, há quem sustente que o legislador teria sido taxativo em 

tal rol, não se podendo cogitar de outras medidas cautelares pessoais. Equivoca-

se tal entendimento (...) por desconsiderar  até mesmo as razões da inovação 

legislativa, não sendo razoável presumir que o legislador teria esgotado todas as 

hipóteses possíveis, numa espécie de retorno a uma postura positivista exegética, 

inimaginável nos dias atuais.

Assim, defende-se que outras  medidas podem ser impostas  ao acusado,  fora 

do rol do art. 319 do CPP, seja como medida cautelar substitutiva de uma prisão 

preventiva cabível (o que é evidentemente favorável ao  acusado), seja como 

medida cautelar em hipótese de não cabimento da  prisão preventiva, com o 

objetivo de  tutelar outros direitos  fundamentais que não os do acusado, de forma 

excepcional.”

(TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães, Das medidas cautelares no processo 

penal: um esboço à luz do regramento da tutela provisória no  novo CPC, em 

Processo Penal (coleção Repercussões do novo CPC),  coordenadores CABRAL, 

Antonio do Passo; PACELLI, Eugênio et CRUZ,  Rogerio Schietti. Salvador, 

Juspodivm, 2016, pp. 229⁄231. Os grifos não são do original).

Tanto é assim que, quanto à aplicabilidade desse poder no processo penal, 

é possível encontrar precedentes recentes do Plenário da Suprema Corte (alguns, 

mesmo, posteriores à Lei 12.403⁄2011):
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“Medida cautelar em petição. Matéria penal. Requerente custodiado. Transferência. 

Tutela de  urgência. Poder geral de cautela. Pedido parcialmente  deferido. 1. 

Considerando o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória, 

especialmente a urgência da medida, e diante do poder geral de cautela, o Tribunal 

Pleno, por maioria, referendou decisão do  Relator no sentido do acolhimento 

parcial dos requerimentos formulados, sustando-se, até o julgamento defi nitivo 

desta Petição, os efeitos da decisão proferida em primeiro grau no que se refere à 

modifi cação do local de custódia do requerente. 2. Pedido parcialmente deferido.”

(Pet 8312 MC, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado  em 

07⁄08⁄2019).

“Habeas corpus. Processual penal. Produção antecipada de provas. Art. 366 do 

CPP. Fundamentação. Constrangimento ilegal não-caracterizado. 1.  Cabe ao 

Juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada  da prova 

testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a  situação dos autos 

assim recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se de ato 

que decorre do poder geral de cautela do Magistrado (art. 366 do CPP). 2. Habeas 

corpus denegado.”

(HC 93157, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Relator(a) p⁄  Acórdão: Min. 

Menezes Direito, Primeira Turma, julgado em 23⁄09⁄2008).

Registre-se, ainda, o seguinte trecho do voto do em. Min. Gilmar Mendes, 

na ADPF 444⁄DF, que restringiu o poder geral de cautela do julgador criminal, 

sem contudo negá-lo em absoluto:

“Não se permite, portanto,  em sede de direito de ir e vir, o denominado  poder 

geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em  matéria de 

privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.

A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses 

taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes  previsões 

históricas. Nos estratos do Segundo Instituto, o grande magistrado inglês COKE, 

em 1642, ao comentar a Magna Carta, por ordem  da Câmara dos Comuns, 

afi rmou, no capítulo 29: “que nenhum homem  seja detido ou preso senão pela 

lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra”; em 

outras palavras, que nenhum homem seja privado de sua liberdade de ir e vir sem 

expressa autorização constitucional ou legal.

Assim ocorre com as previsões expressas das hipóteses de prisões em fl agrante, 

temporária, preventiva e, também, aqui, na questão da condução coercitiva.”

(Grifou-se).
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Veja-se que ao juiz somente foi obstado o emprego de cautelares 

inominadas que atinjam a liberdade de ir e vir do indivíduo. No âmbito desta 

Corte, também se veem precedentes em idêntico sentido:

“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio.  Inadequação da via 

eleita. Execução de pena em regime  aberto. Descumprimento de condições 

impostas.  Regressão cautelar de regime prisional. Oitiva prévia  do apenado 

ou instauração (prévia) de Processo  Administrativo Disciplinar (PAD). 

Prescindibilidade. Reexame de provas. Impossibilidade. Ausência de  ilegalidade. 

Não conhecimento do writ.

...

2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado 

descumprido as regras do regime aberto, determinou a  regressão cautelar de 

regime sem prévia oitiva judicial ou instauração  (prévia) de PAD. O Tribunal 

de origem, por sua vez, não conheceu do writ  lá impetrado contra o referido 

decisum, ressaltando que: No caso presente,  verte das informações prestadas 

pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena 

privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e 

observância das condições impostas.

Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo 

para  cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão  provisória, 

através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento 

da pena privativa de liberdade para o  regime prisional fechado, aguardando-

se a intimação das partes (fls.  25⁄26). Verifico, assim, que o I. Magistrado 

fundamentou  suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de 

decretar,  cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a 

regressão provisória ao regime fechado (fl s. 11⁄17), o que atende às disposições 

do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3 .  Ta l  p o s i c i o n a m e n t o  e n c o n t r a - s e  e m  h a r m o n i a  c o m  a 

jurisprudência  consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido 

de que,  tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida 

do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 

da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é  obrigatória na 

regressão defi nitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a fi nalidade da 

medida.

4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca 

do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando 

de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via  mandamental 

eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância  originária, torna-se 

imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório.

5. Inexistência de ilegalidade, a justifi car a concessão da ordem de ofício.
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6. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 533.286⁄SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 05⁄12⁄2019, DJe 17⁄12⁄2019. Grifou-se).

“Agravo regimental no habeas corpus. Medida cautelar  diversa de 

prisão. Estupro de vulnerável. Vedação a  manter contato com crianças e 

adolescentes.  Impossibilidade de análise probatória na via do habeas  corpus. 

Contemporaneidade, razoabilidade e proporcionalidade da medida. Poder geral 

de cautela do juiz. Necessidade de abrandamento da medida para possibilitar o 

exercício da docência no ensino médio. Agravo regimental parcialmente provido.

1. A divergência entre o depoimento que estrutura a acusação prestado na fase 

de inquérito com aquele prestado em juízo, não deve ser objeto de análise nesta 

Corte Superior, pela via do habeas corpus, porque não cabe  dilação probatória, 

devendo o ato coator ser fl agrante. Ademais, para  determinação das medidas 

cautelares alternativas não é necessário juízo de  certeza quanto à autoria e 

materialidade, bastando indícios.

2. Sendo o crime de estupro de vulnerável praticado em 4⁄12⁄2017, então, 

é  contemporânea a cautelar de proibição de manter contato com crianças 

e adolescentes determinada de ofício pelo Tribunal a quo em 12⁄4⁄2018.

3. Ressalvada pessoal compreensão diversa, esta Sexta Turma entende 

que, por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada poderá 

o magistrado impor ao perseguido medida cautelar inclusive atípica,  evitando 

proporcional e adequadamente riscos ao processo ou à sociedade. 4. A vedação 

de o paciente manter contato com crianças e adolescentes, exceto aqueles de seu 

vínculo familiar, pode comprometer  totalmente o exercício de sua profi ssão de 

professor.

Reduzida a limitação para impedir o magistério no ensino fundamental.

5. Agravo regimental parcialmente provido para limitar sua docência ao ensino 

médio.”

(AgRg no HC 527.078⁄RS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

26⁄11⁄2019, DJe 03⁄12⁄2019. Grifou-se). 

“Habeas corpus. Processual penal. Homicídio  qualificado e lesão corporal 

na condução de  embarcação a título de dolo eventual. Medidas  cautelares. 

Proibição de pilotar embarcação e  comparecimento mensal em juízo. Não 

adequação. Ordem de habeas corpus concedida.

1. Nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, as medidas 

cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas observando-se a necessidade 

para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução  criminal e, nos 

casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, desse 

modo, proteger a própria sociedade (ordem pública).
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2. Além do mais,  por força do poder geral de cautela, de forma  excepcional e 

motivada, não há óbice ao magistrado impor ao  investigado ou acusado medida 

cautelar atípica, a fi m de evitar a prisão preventiva, isto é, mesmo que não conste 

literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, o alcance das hipóteses típicas 

pode ser ampliado para,  observados os ditames do art. 282 do CPP, aplicar 

medida constritiva adequada e necessária à espécie ou, ainda, pode ser aplicada 

medida prevista em outra norma do ordenamento.

3. Na hipótese em apreço, em que o réu foi denunciado pela prática 

de homicídio qualifi cado e lesão corporal em decorrência de atropelamento com 

embarcação, a título de dolo eventual, com base em “rumores” de que,  após 

os fatos típicos, estaria a conduzir embarcações, mostram-se  inadequadas as 

medidas cautelares impostas (proibição de pilotar embarcações e obrigação de 

comparecimento mensal).

4. Isso porque os fatos típicos ocorreram há mais de dois anos, sem ainda haver 

pronúncia, impedindo o réu (pescador profissional) de pilotar  embarcações, 

muito embora o Estado, depois dos eventos (morte e lesão), o tenha considerado 

apto para tanto - diante da posterior Habilitação de Amador do Paciente (Arrais 

Amador e Motonauta) e da emissão de  Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), 

na categoria de pescador  profi ssional -, tudo a evidenciar a inadequação das 

constrições parciais provisórias.

5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar as medidas 

alternativas aplicadas ao Paciente, advertindo-o da necessidade de permanecer 

no  distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo 

de  decretação de novas medidas cautelares, se concretamente demonstrada 

a necessidade.” (HC 469.453⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 

19⁄09⁄2019, DJe 01⁄10⁄2019. Grifou-se).

A doutrina mais atual não destoa dessa trilha. A propósito, confi ram-se 

os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Restrições à prova. Todas as provas que não contrariem o ordenamento jurídico 

podem ser produzidas no processo penal, salvo as que disserem  respeito, por 

expressa vedação deste artigo, ao estado das pessoas  (casamento, menoridade, 

fi liação, cidadania, entre outros).

Nessa hipótese, deve-se acatar o disposto na lei civil. Exemplo disso é a prova 

do estado de casado, que somente se faz pela apresentação da  certidão do 

registro civil, de nada valendo outro meio probatório. No mais,  as restrições 

fi xadas na lei civil não valem no processo penal.

Ilustrando, podemos lembrara que a lei processual civil autoriza que 

o juiz  indefira a produção de prova testemunhal, quando versar sobre fatos 
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“já provados por documento ou confi ssão da parte” ou quando “só por documento 

ou por exame pericial puderem ser provados” (art.400, CPC). Tal restrição não vige 

em processo penal, pois, não dizendo respeito ao  estado das pessoas – única 

limitação admitida – pode a parte pretender ouvir testemunhas, ainda que seja 

para contrariar algo constante em qualquer tipo de documento ou mesmo para 

confi rmara ou afastar a credibilidade da confi ssão, cujo valor é relativo na esfera 

criminal. De outra parte, como o magistrado não está atrelado ao laudo pericial 

(art.182,CPP), também podem ser ouvidas testemunhas para derrotar a conclusão 

do perito. No mais, verifi que-se o disposto pelo art. 369 do CPC: ‘as partes têm o 

direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 

ainda que não especifi cados neste Código, para provar a verdade dos fatos em 

que se funda o pedido ou a defesa e infl uir efi cazmente na  convicção do juiz”. 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15ª ed., Rio 

de Janeiro: Forense, 2016, p. 307).

Na mesma linha, Tourinho Filho explica que, quanto aos meios de 

produção das provas, o processo penal adota a regra da liberdade, admitindo-

se todos aqueles que não  contrariem o ordenamento jurídico. Ou seja, a 

princípio, não existe limitação aos meios de provas, “com ressalva, apenas e tão 

somente, daqueles que repugnam a moralidade ou atentam contra a dignidade 

da pessoa humana” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de 

Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 435).

Confi ra-se ainda a lição do professor Mirabete:

“o princípio da liberdade probatória (...) não é absoluto. Dispõe o artigo  155 

do CPP que, no processo penal,  ‘somente quanto ao estado das  pessoas, serão 

observadas as restrições à prova estabelecidas na lei  civil’. Assim, por exemplo, 

o casamento prova-se pela certidão de registro  (art. 1543 do CC) e, por isso, 

a agravante prevista no artigo 61, II, e, do  CP, só pode ser reconhecida com a 

juntada aos autos do citado documento. Também a prova de que o o acusado era 

menor ao tempo do crime, para fi ns de atenuante (art.63, I, do CP) ou redução do 

prazo de prescrição (art.115, do CP), exige certidão de nascimento”.

(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p.252. 

Grifou-se). 

Marcelo Mendroni muito bem resume a lógica que deve ser empregada:

“Provas inominadas são produzidas e juntadas nos autos, mesmo sem a devida 

previsão legal de sua existência. Até há pouco tempo, não havia previsão expressa 

no Código de Processo Penal da apresentação como  provas, por exemplo, de 

fi lmagens (vídeos) e fotografi as. Com a evolução  da tecnologia, essas provas 
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passaram a ser extremamente comuns nos  autos do processo, e ganharam, 

recentemente, referência expressa”, fazendo menção ao art. 479, parágrafo único, 

do CPP, com redação dada pela Lei 11.689⁄2008”.

(MENDRONI, Marcelo Batlouni. Provas no Processo Penal: estudo sobre 

a valoração das provas penais. São Paulo: Atlas, 2020, p. 98-99).

Além da aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, a teoria 

dos poderes  implícitos também é um fundamento autônomo que, por si só, 

justifi caria a aplicação de astreintes pelos magistrados:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado  de segurança. 

Decadência do manejo da impetração.  Inquérito policial. Quebra de sigilo 

telemático.  Cumprimento tardio de ordem judicial. Aplicação de  multa diária à 

empresa responsável pelo fornecimento de dados (Facebook). Possibilidade. Valor 

das astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

7. A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores de decisão 

judicial encontra amparo também na teoria dos poderes implícitos,  segundo a 

qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e  atribuições de 

um órgão estatal, desde que observados os princípios da  proporcionalidade e 

razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários 

para poder exercer essas competências.

Nessa toada, se incumbe ao magistrado autorizar a quebra de sigilo de dados 

telemáticos, pode ele se valer dos meios necessários e adequados  para fazer 

cumprir sua decisão, tanto mais quando a medida coercitiva imposta (astreintes) 

está prevista em lei.

8. A existência de título executivo judicial, cujo descumprimento se 

deu nos  próprios autos de processo, permite a adoção de medidas para seu 

imediato  cumprimento, vez que é possível a execução das astreintes, de 

imediato,  mesmo que fi xada em decisão interlocutória, podendo ser exigida a 

partir do descumprimento da obrigação.

9. A renitência da empresa em cumprir a determinação judicial justifica 

a incidência da multa coercitiva prevista no art. 461, § 5º, do CPC no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), que não se revela excessivo, diante  do elevado 

poder econômico da empresa, até porque valor idêntico foi adotado pelo STJ na 

QO-Inq n. 784⁄DF e no RMS 44.892⁄SP.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no RMS 55.050⁄SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da  Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 03⁄10⁄2017, DJe 11⁄10⁄2017).
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3. Terceiro estranho à relação jurídico-processual penal

No ponto, poderia surgir a dúvida quanto à aplicabilidade das astreintes 

a terceiro  não integrante da relação jurídico-processual como WhatsApp, 

Facebook, Google. Entretanto, é  curioso notar que, no processo penal, 

a irregularidade não se verifi ca quando imposta a multa  coativa a terceiro. 

Haveria, sim, invalidade se ela incidisse sobre o réu, pois ter-se-ia clara violação 

ao princípio do nemo tenetur se detegere.

Na prática jurídica, não se verifi ca empecilho à aplicação ao terceiro e, 

na doutrina majoritária, também se entende que o terceiro pode perfeitamente 

fi gurar como destinatário da multa. Nesse sentido:

“Q u e s t ã o  i m p o r t a n te  p a r a  a  co m p re e n s ã o  d o gm á t i c a  d o s 

comandos  normativos é a seguinte: as medidas executivas apenas podem ser 

impostas ao executado?

Pensamos que não. O terceiro e o próprio demandante também podem 

ser destinatários dessas medidas.

O inciso IV do art. 77 do CPC determina que é dever de todos quantos participam 

do processo - o que inclui os terceiros destinatários de ordens judiciais - ‘cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza  provisória ou fi nal, e não 

criar embaraços à sua efetivação’. A opção normativa é clara: quem quer que de 

algum modo intervenha no processo - o que inclui o processo de execução - deve 

submeter-se aos comandos judiciais, cumprindo-os, quando lhe forem dirigidos, 

ou não atrapalhando o seu cumprimento.

Se todos aqueles que, mesmo não sendo partes ou seus procuradores, participam 

de qualquer forma do processo (art. 77, caput, CPC) tem o  dever de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais (art. 77, IV,  CPC),  então é possível que o 

juiz lhes imponha medida executiva com  o objetivo ver cumprida uma ordem 

sua. Tais disposições consistem,  na verdade, em concretizações dos princípios 

da boa-fé processual  (art. 5º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC). Não haveria 

coerência normativa em pensar que essas pessoas podem ser punidas por eventual 

descumprimento de ordem judicial (com a multa por  contempt of court, por 

exemplo), mas não podem ser compelidas ao cumprimento dessa mesma ordem.

Daí que é possível, por exemplo, a fixação de multa para cumprimento 

de  decisão que imponha a terceiro, administrador de cadastro de proteção 

de crédito, a exclusão do nome da parte. O administrador do cadastro não precisa 

ser réu no processo para ser destinatário da ordem - e, portanto,  para ser 

compelido a cumpri-la.

Além disso, o magistrado, no exercício do seu poder geral de efetivação, pode 

impor prestação de fazer, não fazer ou dar coisa distinta de dinheiro  ao ente 
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público e determinar medidas executivas diretamente ao agente público (pessoa 

natural) responsável por tomar a providência necessária ao  cumprimento da 

prestação imposta.”

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula  Sarno; 

OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Direito processual civil: Execução. 7ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 109, Grifou-se).

“É o que assevera Sérgio Cruz Arenhart: ‘Em síntese, não se deve estranhar o 

fato de efeitos da decisão judicial atingirem terceiros. O que não se tolera é que tais 

efeitos possam atingir essas pessoas sem que se dê a elas possibilidade de esboçarem 

reação a tanto, ou que possam  opor-se a esse comando. Enfim, o que não pode 

ocorrer é que esses  efeitos atinjam aquele que não foi parte –  nem foi chamado 

para participar do processo – de modo irreversível ou indiscutível (com estabilidade 

de coisa julgada)’”

(A efetivação de provimentos judiciais e a participação de terceiros. In: DIDIER 

JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais 

sobre os terceiros no processo civil. São Paulo: RT, 2004. Grifou-se).

Ademais, não é exagero lembrar, ainda, que o Marco Civil da Internet 

traz expressamente a possibilidade da aplicação de multa ao descumpridor de 

suas normas quanto à guarda e disponibilização de registros conteúdos:

“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de  acesso 

a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados  pessoais 

e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à  preservação 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das  partes direta ou 

indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar 

os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados 

pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identifi cação do 

usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção 

IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º .

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado 

mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado 

o disposto nos incisos II e III do art. 7º.

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais 

que  informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, 

pelas  autoridades administrativas que detenham competência legal para a 

sua requisição.

§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem 

ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender 
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a padrões defi nidos em regulamento, respeitado seu direito de confi dencialidade 

quanto a segredos empresariais.

...

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento 

de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e 

de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território 

nacional, deverão ser obrigatoriamente  respeitados a legislação brasileira e os 

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações 

privadas e dos registros.

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional 

e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja 

localizado no Brasil.

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas 

por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço  ao público 

brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo  econômico possua 

estabelecimento no Brasil.

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na 

forma da regulamentação, informações que permitam a verificação  quanto 

ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda,  ao 

armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao  respeito à 

privacidade e ao sigilo de comunicações.

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações 

ao disposto neste artigo.

...

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, 

as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 fi cam sujeitas, conforme o caso, 

às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II -  multa  de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo  econômico 

no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição 

econômica do infrator e o princípio da  proporcionalidade entre a gravidade da 

falta e a intensidade da sanção;

III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no 

art. 11; ou

IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no 

art. 11.

Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente 

pelo pagamento da multa de que trata o caput sua fi lial,  sucursal, escritório ou 

estabelecimento situado no País.”

(Grifou-se).
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Portanto, não há óbices à aplicação da multa cominatória a terceiros, ainda 

que em sede de processo penal.

Vale observar, a propósito, a existência de dispositivos expressos, no 

próprio  Código de Processo Penal, que estipulam multa ao terceiro que não 

colabora com a justiça criminal:

“Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao 

pagamento das custas da diligência.

...

Art. 436. ...

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição 

econômica do jurado.”

Como destacado acima, a restrição ao poder geral de cautela somente 

foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às cautelares 

pessoais, que, de alguma forma restrinjam o direito de ir e vir da pessoa. Nesse 

ponto, não é demais ressaltar que o  princípio do nemo tenetur se detegere e 

da vedação à analogia in malam partem são garantias  reconhecidas em favor 

da defesa (ao investigado, ao indiciado, ao acusado, ao réu e ao  condenado), 

não se estendendo a quem não esteja submetido à persecução criminal. Até 

porque, apesar de ocorrer incidentalmente em uma relação jurídico-processual-

penal, não existe risco de privação de liberdade do terceiro acionado a cumprir a 

ordem judicial, especialmente no caso dos autos em que se tem pessoas jurídicas 

fi gurando como terceiros. Trata-se, assim, de poder conferido ao juiz inerente à 

própria natureza cogente das decisões judiciais.

Ainda sobre a aplicação da multa diária a terceiro, é importante ressaltar 

não haver um procedimento legal específi co para tanto, nem tampouco previsão 

de instauração do  contraditório. Como visto, por derivar do poder geral de 

cautela, cabe ao magistrado, diante do caso concreto, avaliar qual a melhor medida 

coativa ao cumprimento da determinação judicial, não havendo impedimento 

ao emprego do sistema Bacen-Jud. Devem-se examinar, portanto,  supostas 

violações ao devido processo legal ou ao princípio da proporcionalidade, caso a 

caso.
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Ainda sobre o tema, vale citar o seguinte precedente da Corte Especial:

“Questão de ordem. Decisão da ministra relatora que  determinou a quebra 

de sigilo telemático (Gmail) de  investigados em inquérito em trâmite neste 

STJ.  Google Brasil Internet Ltda. Descumprimento. Alegada  impossibilidade. 

Inverdade. Google International Llc e  Google Inc. Controladora americana. 

Irrelevância.  Empresa instituída e em atuação no país.  Obrigatoriedade de 

submissão às leis brasileiras,  onde opera em relevante e estratégico seguimento 

de  telecomunicação. Troca de mensagens, via e-mail,  entre brasileiros, em 

território nacional, com suspeita de envolvimento em crimes cometidos no brasil. 

Inequívoca jurisdição brasileira. Dados que constituem elementos de prova que não 

podem se sujeitar à política de estado ou empresa estrangeiros. Afronta à soberania 

nacional. Imposição de multa diária pelo descumprimento.”

(Inq 784⁄DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 17⁄04⁄2013, DJe 

28⁄08⁄2013. Grifou-se).

Em idêntica direção:

“Recurso em mandado de segurança. Quebra de sigilo telemático. Legalidade 

e valor da multa. Decadência.  Aplicação da multa por descumprimento de 

decisão  judicial para terceiros fornecer informações.  Possibilidade. Recurso 

desprovido.

...

2. A jurisprudência deste Sodalício admite a aplicação de multa em decorrência 

do descumprimento de ordem judicial para terceiro fornecer  informações 

referentes à movimentação da conta de usuários de rede  social, ou qualquer 

outro aplicativo de internet, mesmo que os dados  fiquem armazenados em 

computadores localizados no exterior.

Recurso em mandado de segurança desprovido.”

(RMS 53.757⁄RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta  Turma, julgado em 

18⁄10⁄2018, DJe 05⁄11⁄2018).

“Penal, processual penal e processual civil. Recurso  ordinário em 

mandado de segurança. Quebra do sigilo  telemático de investigado em 

inquérito.  Descumprimento de ordem judicial pela empresa  provedora de 

e-mails, destinatária da ordem, fundado  em alegações referentes a direito de 

terceiro. Não  cabimento. Submissão às leis brasileiras. Precedente da  Corte 

Especial. Multa diária pelo descumprimento.  Possibilidade. Valor das astreintes. 

Razoabilidade e proporcionalidade. Execução provisória. Supressão de instância. 

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
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1. A Microsoft Informática Ltda. impugna decisão judicial que,  em sede 

de inquérito, autorizou a interceptação do fluxo de dados  telemáticos de 

determinada conta de e-mail, mediante a criação de uma “conta espelho”, sob 

pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. A requisição de serviços à recorrente, enquanto provedora da conta de e-mail 

do investigado, estabelece, satisfatoriamente, o modo de realizar a interceptação 

de dados, não cabendo à destinatária da medida deixar de  cumpri-la, pelo 

argumento de suposta ofensa a direitos fundamentais de terceiro. Precedente: HC 

203.405⁄MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28⁄6⁄2011, DJe 

1º⁄7⁄2011.

3. A ordem questionada determinou o monitoramento do fluxo de 

dados  telemáticos em território nacional, a fim de apurar a eventual prática 

de delitos no país, portanto, sujeitos à legislação brasileira a teor do disposto no 

art. 5º do Código Penal.

4. Na forma dos arts. 88 do Código de Processo Civil e 1.126 do Código Civil, é 

da empresa nacional a obrigação de cumprir determinação da autoridade judicial 

competente. Nesse aspecto, a Corte Especial, na  QO-Inq 784⁄DF, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, julgada em 17⁄4⁄2013,  decidiu que “não se pode admitir que uma 

empresa se estabeleça no país, explore o lucrativo serviço de troca de mensagens 

por meio da internet - o  que lhe é absolutamente lícito -, mas se esquive de 

cumprir as leis locais”.

5. Afigura-se desnecessária a cooperação internacional para a obtenção 

dos  dados requisitados pelo juízo, porquanto aplicável à espécie a 

legislação brasileira.

...

7. A renitência da empresa ao cumprimento da determinação judicial justifi ca 

a incidência da multa coercitiva prevista no art. 461, § 5º, do CPC.  O valor da 

penalidade - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - não se mostra excessivo, diante 

do elevado poder econômico da empresa, até porque valor idêntico foi adotado 

pelo STJ no caso da QO-Inq n. 784⁄DF.

8 A matéria atinente à execução provisória das astreintes não foi objeto 

de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede a análise do tema, sob pena 

de supressão de instância.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido em parte e, nessa 

extensão, não provido.”

(RMS 44.892⁄SP, desta relatoria, Quinta Turma, julgado em  05⁄04⁄2016, DJe 

15⁄04⁄2016).

“Processual civil. Recurso especial. Inquérito policial.  Quebra de sigilo 

telemático. Cumprimento tardio de  ordem judicial. Aplicação de multa 
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cominatória à  empresa responsável pelo fornecimento de dados. Art.  475-J do 

CPC. Relação jurídica de direito processual  civil. Aplicação dos prazos recursais 

previstos no CPC. Recurso provido.

1. O juízo criminal, ao aplicar multa cominatória à empresa responsável pelo 

fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo determinada em inquérito 

policial, estabelece com ela uma relação jurídica de natureza  cível, seja porque 

o responsável pelo cumprimento da ordem judicial não é  parte no processo 

criminal, seja porque a aplicação de multa por eventual  descumprimento - ou 

retardo no adimplemento - tem amparo no art. 475-J do Código de Processo Civil.

...

4. Recurso especial provido.”

(REsp 1.455.000⁄PR, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p⁄ Acórdão 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19⁄3⁄2015, DJe 9⁄4⁄2015).

Em voto vista no RMS 53.757⁄RS, julgado pela Quinta Turma, em 

18⁄10⁄2018, o  em. Min. Reynaldo da Fonseca destacou a natureza jurídica da 

multa:

“não há como se aplicar o entendimento judicial que impede a execução 

da  multa cominatória antes da prolação de sentença, pois a hipótese  trata 

da  obrigação de terceiros prestar informações ao juízo criminal, sob  pena de 

aplicação de multa por descumprimento da decisão e, deste modo, a sentença a ser 

proferida não vai interferir na situação jurídica do ora recorrente.

A multa imposta a terceiros que não integram o processo por  descumprimento 

de ordem judicial tem por fundamento o art. 461, §  5º, do Código de Processo 

Civil de 1973 (arts. 536 e 537 NCPC),  dispositivo esse que não limita sua incidência 

legal às relações  exclusivamente obrigacionais, sendo de se reconhecer que 

o instituto  também é aplicável no âmbito penal por força do art. 3º do Código 

de Processo Penal.

(...) o art. 537, § 2º, previu, expressamente, que o valor da multa será devido 

ao exequente. De ressaltar-se que, embora o art. 537 esteja inserido em capítulo 

que trata do cumprimento de sentença, o caput do art. 537 do novo CPC admite a 

imposição de tal multa também na fase de conhecimento.”

(Grifou-se).

Em relação ao destino dos montantes eventualmente revertidos ao Estado, 

ante a mora do terceiro em cumprir a determinação judicial, importante frisar 

dois pontos.

Primeiro, vale esclarecer que não se visa, com a adoção da medida, 

ao recolhimento de valores aos cofres públicos, mas sim ao convencimento, por 
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meio de coação psicológica ou da coerção fi nanceira, de que o cumprimento da 

determinação judicial será mais  vantajoso que o descumprimento. A eventual 

transferência dos recursos dar-se-á tão somente se houver descumprimento, não 

sendo essa a intenção do julgador estipulante da multa.

Refutada a natureza arrecadatória das astreintes, tem-se que a destinação 

dessas verbas, se for o caso, deve ser objeto de debate pelo Poder Legislativo. 

Enquanto não sobrevém legislação específi ca, entretanto, entende-se pertinente 

seguir o mesmo trajeto adotado pelo STF em casos, por exemplo, de colaboração 

premiada com a restituição de valores indevidamente apropriados por particular 

cumulada com a multa:

“No tocante ao perdimento dos valores, há previsão legal específica 

quanto  ao seu destinatário, aplicando-se, sem necessidade de maiores 

esforços  argumentativos, o art. 91, II, do Código Penal, que determina “a perda 

em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

(…) b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que 

constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

Na realidade, como pondera a União na sua derradeira manifestação, 

a destinação não se dá a partir da primeira parte da regra - “perda em favor da 

União” -, mas em decorrência da ressalva - “ressalvado o direito do lesado”, porque, 

aqui, é considerada, ela mesma, vítima dos delitos.

Desse modo, não se aplica o disposto no art. 2º, IV, da LC 79⁄94, que destina ao 

Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), os “recursos confi scados ou provenientes 

da alienação dos bens perdidos em favor da  União Federal, nos termos da 

legislação penal ou processual penal”.

O mesmo destino devem ter as multas aplicadas, embora não se 

tratem precisamente de produto ou proveito da infração.

Com efeito, não há na lei ou no acordo definição quanto à natureza 

dessa multa, que parece ter, de fato, característica sancionatória mista.

Porém, essa natureza não autoriza a eleição de um critério discricionário, ainda 

que louvável, quanto ao seu destinatário.

Nessa direção, na ausência de previsão legal ou negocial específica, cabe 

ao julgador valer-se da analogia (art. 4º do Decreto-lei 4.657⁄42) para a solução da 

questão.

Justamente por isso, em outras oportunidades (PET’s 6.280, 6.466, 6.352, 6.454, 

6.498, 6.512, 6.504, 6.491, 6.454, 6.526), adotei o entendimento do saudoso Min. 

Teori Zavascki na decisão da PET 5.886, segundo o qual  deve-se, por analogia, 

aplicar o art. 91, II, “b”, do Código Penal, que  estabelece “a perda em favor da 
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União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (…) b) do produto 

do crime ou de qualquer bem ou  valor que constitua proveito auferido pelo 

agente com a prática do fato criminoso”.

Trata-se, como dito, de uma analogia, pois o dispositivo refere-se à destinação 

do produto do crime. Tanto que há priorização, por meio da ressalva expressa, do 

direito da vítima, benefi ciando-se a União (exceto,  como no caso, ela mesma a 

vítima), apenas após satisfeito o direito do lesado.

A analogia, ao destinar a multa à vítima, justifica-se, conforme consta 

na  decisão da PET 5.886, porque, nos casos referentes aos crimes delatados,  o 

dano, ainda que não precisamente quantifi cado, seria presumidamente  muito 

maior do que o valor da multa aplicada, servindo esta, portanto, de  alguma 

maneira, também a sua compensação, tal como previsto no art. 91,  II, “b”, da Lei 

Penal.

Assim, o valor deve ser destinado ao ente púbico lesado, ou seja, à vítima, aqui 

compreendida não necessariamente como aquela que sofreu  diretamente o 

dano patrimonial, mas aquela cujo bem jurídico tutelado foi  lesado, no caso, a 

Administração Pública e os princípios que informam o  seu regime jurídico, em 

especial, o da moralidade (CF, art. 37, caput, c⁄c §4º).

Em conclusão, também a multa deve ser destinada à União, cabendo a ela, e não 

ao Poder Judiciário, inclusive por regras rigorosas de classifi cação orçamentária, 

defi nir, no âmbito de sua competência, como utilizará essa receita.”

(Decisão monocrática do Min. Edson Fachin, julgamento em 28⁄2⁄2019).

Assim, no caso das astreintes, os valores deverão ser revertidos ao 

Estado. Veja-se que o em. Min. Reynaldo da Fonseca já manifestou idêntico 

pensamento quando do julgamento do já citado RMS 53.757⁄RS:

“Transportado o raciocínio do Direito Civil para o Direito Penal, vê-se que o titular 

do bem da vida postulado em juízo passa a ser o Estado, titular da pretensão punitiva 

(exceção feita à ação penal privada), que, portanto, se torna o destinatário do valor 

pago a título de multa diária.”

(Grifou-se)

Logo, se aplicada a multa pela Justiça federal, eventuais valores bloqueados 

serão revertidos em favor da União; se, porém, a medida foi adotada pela Justiça 

estadual, os valores deverão fi car com o Estado respectivo.

Tudo quanto se disse até agora, além do respaldo jurisprudencial, está 

assentado  sobre os mais bem embasados raciocínios doutrinários, como se vê 

do notável artigo - constante, por sinal, de livro já neste voto citado, do qual 

participamos tanto o Ministro Rogerio Schietti, como coordenador e colaborador, 
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quanto eu, apenas na última condição - do exímio Eduardo Talamini, no qual 

verbera a interrupção da própria utilização do serviço de mensagens eletrônicas 

WhatsApp ocorrida, como se sabe, há algum tempo, em face de desobediência 

a ordem judicial, e sugere medidas como as que ora estão sendo tomadas. Desse 

trabalho colhem-se, por pertinentes, as seguintes passagens:

“Os mecanismos coercitivos contrapõem-se aos sub-rogatórios, pelos quais o 

próprio poder jurisdicional, mediante atos diretos do juiz ou de  auxiliares seus, 

produz o resultado que se teria com o cumprimento da decisão. Na concepção 

clássica de processo, a atuação executiva deveria  dar-se basicamente mediante 

meios sub-rogatórios [cita-se aqui Processo de Execução, de MUNHOZ DE MELLO, 

4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1980, pp. 2-6]. Quando não fosse viável a substituição da 

conduta do obrigado por providências judiciárias, a execução específi ca era tida 

por “impossível” e restava apenas o caminho da conversão em perdas e danos. Na 

concepção clássica de processo, as coisas paravam por aí. O juiz não  poderia 

emitir ordens às partes. Essa noção está superada...

...

[Quanto à proporcionalidade da providência coercitiva que pode ser adotada:] 

Primeiro, fi ca afastada a adoção de qualquer medida que o ordenamento vede...

...

Depois (...), terão de ser considerados os princípios da proporcionalidade 

e  razoabilidade, que norteiam toda atuação estatal [o autor aqui cita 

outro trabalho de sua autoria, Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e Não Fazer, pp. 

376 e ss.]. As providências adotadas devem guardar relação de adequação com o 

fi m perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício maior 

que o necessário. O art. 805 do CPC⁄15 (...) nada mais é do que a expressão dessas 

diretrizes no processo executivo. Daí que a formulação contida nessa norma é por 

igual aplicável às demais modalidades de processo...

...

... A medida de coerção é mecanismo essencialmente pragmático (...).  [S]ua 

função essencial não é punir, o parâmetro principal de sua adequação  não é a 

“justa retribuição”. Não se trata de sancionar à altura do mal já cometido, mas de 

sancionar do modo mais efi caz possível para que o mal cesse...

...

. . .  Cada vez mais o processo é apto a produzir resultados que 

incidem vinculativamente muito além das partes. Em contrapartida, intensifi cam-

se os mecanismos de participação desses terceiros nos processos em que eles não 

são partes...

...
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A multa processual tende a ser mecanismo extremamente efi caz, nos casos em 

que o destinatário da ordem tem patrimônio executável e desde que fi xada em 

valor  adequado. Mas, no mais das vezes, não é a sua simples  cominação que 

induzirá a conduta do “devedor”. Enquanto ela não é de algum modo executada, o 

destinatário da ordem frequentemente se apega à perspectiva de sua eliminação 

ou redução. E suas esperanças fundam-se não apenas no provimento do recurso 

contra a decisão que impôs a multa, como também em futura revisão retroativa 

do valor total atingido pela multa...

...

A efetiva adoção de medidas patrimoniais traz o “devedor” de volta à realidade. 

Faz com que ele deixe aquelas apostas de lado e enfrente de uma vez a questão: 

qual o “mal” que ele pretende afi nal suportar? o derivado do  cumprimento da 

ordem ou aquele gerado pela medida de coerção. Em suma: a “pronta afetação do 

patrimônio do réu através da execução do crédito da multa é o mais forte fator de 

infl uência psicológica. A perspectiva remota e distante da execução do trânsito em 

julgado nada ou muito pouco impressiona” [de novo, invoca-se, do próprio autor, 

Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e Não Fazer, agora à p. 259].

Há caso muito similar ao ora em análise em que a efetiva adoção 

de providências de constrição patrimonial, em vez da simples cominação de multa, 

mostrou-se como medida de coerção. (...) [A] Google brasileira  recusou-se a 

fornecer informações relativas a conversas realizadas no  serviço de correio 

eletrônico Gmail (...). A multa foi cominada e vinha incidindo, sem sucesso. Havia 

atingido o valor de dois milhões de reais. Até  que se tomaram as providências 

patrimoniais constritivas para sua  execução, com o  bloqueio de aplicações 

fi nanceiras  da Google brasileira  (...).  Depois disso, cumpriu-se a ordem judicial  de 

apresentação das informações requisitadas [anota-se referência a feito que correu 

na 2ª Vara Federal de Curitiba sob o n. 5048457-24.2013.404.7000⁄PR].

...

Depois, (...) há sólidos argumentos para se reconhecer a competência do juiz 

penal para a execução do crédito derivado da multa, sem prejuízo da aplicação, 

nessa atividade executiva, das normas do CPC sobre o tema. A multa periódica 

[isto é, astreinte] não tem caráter indenizatório (CPC⁄15,  art. 500...). Logo, 

a competência do juiz cível para a execução dos danos  resultantes do crime 

(CPC⁄15, art. 516, III...) não se estende necessariamente a tal hipótese. Na medida 

em que a execução do crédito advindo da multa processual desempenha papel 

relevante para a própria efi cácia coercitiva da medida, é razoável reconhecer-se 

que a competência executiva deve ser atribuída ao mesmo órgão que detém a 

competência para sua cominação, alteração e extinção: o juiz criminal.

...
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Do mesmo modo, se o bloqueio de aplicações fi nanceiras fosse adotado como 

medida coercitiva atípica, em si mesma e não como início de execução da multa, a 

competência também seria do juiz penal.

(TALAMINI, Eduardo, Medidas coercitivas e proporcionalidade: o caso WhatsApp 

(coleção Repercussões do novo CPC), coordenadores CABRAL, Antonio do Passo; 

PACELLI, Eugênio et CRUZ, Rogerio Schietti. Salvador,  Juspodivm, 2016, pp. 

380⁄381, 383⁄385, 391, 393⁄394, 396⁄397. Os grifos não são do original).

Toda essa argumentação, da maior solidez técnica, também me conduz a 

admitir a necessidade de providências coercitivas patrimoniais imediatas, além 

da simples cominação de multa, para alcançar a efi cácia que se pretende com a 

cominação desta, tema que passo a tratar no item a seguir.

4. Utilização de medidas constritivas sobre o patrimônio do agente (Bacen-

Jud ou inscrição do débito em dívida ativa)

Especifi camente sobre a possibilidade do bloqueio de valores por meio 

do Bacen-Jud ou aplicação de outra medida constritiva sobre o patrimônio do 

agente, penso ser relevante considerar dois momentos, ou seja, primeiramente, 

a determinação judicial de  cumprimento, sob pena de imposição de multa e, 

posteriormente, o bloqueio de bens e constrições patrimoniais.

No primeiro momento, por uma questão lógica, o contraditório é 

absolutamente descabido. De início, não se pode presumir que a pessoa jurídica 

intimada, necessariamente,  descumprirá a determinação judicial. Por isso, a 

priori, não existem interesses confl itantes. Não  há partes contrárias. Assim 

sendo, não há sentido e nem lógica em exigir contraditório nessa fase ou falar 

em um procedimento específi co.

Por outro lado, quando do bloqueio de bens e a realização de 

constrições patrimoniais, o magistrado age em razão do atraso do terceiro que, 

devendo contribuir com a Justiça, não o faz. Nesse segundo momento, é possível 

cogitar-se em contraditório, pois, supondo-se que o particular se opõe à ordem 

do juiz, haveria duas posições antagônicas a autorizá-lo. Contudo, a urgência no 

cumprimento da medida judicial determinada, inerente à própria determinação 

de quebra de sigilo e ainda agravada pela mora do indivíduo ou pessoa jurídica 

recalcitrante, demonstra que o contraditório prévio é de todo desaconselhável.

Não obstante, nada impede seja a ampla defesa e o contraditório postergado 

e aplicado no segundo momento, caso necessário.
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Explico. Até para justifi car por que, neste singular aspecto, afasto-me 

das lições  de Talamini (em trecho que não citei, mas que ? por honestidade 

intelectual ? refi ro, em que ele prevê contraditório até mesmo prévio à decretação 

da medida), tão largamente invocadas antes.

Não vejo, como já disse, lógica nem necessidade do contraditório e de 

um procedimento específi co desde o início. Uma vez intimada a pessoa jurídica 

para o cumprimento da ordem judicial, o que se espera é a sua concretização.

Desse modo, num primeiro momento, repito, não há interesses 

confl itantes, muito  menos parte contrária. No entanto, caracterizada a mora 

no seu cumprimento, o magistrado, a meu ver, não pode fi car à mercê de um 

procedimento próprio à espera da realização da ordem,  que pode não ser 

cumprida. Penso que, em razão da natureza das astreintes e do poder geral 

de cautela do magistrado, este deve ter uma maneira para estimular o terceiro 

ao cumprimento da ordem judicial, sobretudo pela relevância para o deslinde de 

condutas criminosas.

Fica-se, então, na ponderação entre esses valores: de um lado, o interesse 

da  coletividade, que pode ser colocado a perder pelo descumprimento ou 

mora; do outro, o patrimônio eventualmente constrito, que, inclusive, pode ser 

posteriormente liberado.

Como bem asseverado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

no  julgamento do RMS 55.109⁄PR, “Ao determinar o bloqueio dos valores o 

juiz não age como o titular da execução fi scal, dando início a ela, mas apenas 

dá efetividade à medida coercitiva  anteriormente imposta e não cumprida, 

tomando providência de natureza cautelar. E isso se justifi ca  na medida em 

que a mera imposição da multa, seu valor e decurso do tempo parecem não ter 

afetado a disposição da empresa recorrente em cumprir a ordem judicial”.

Registro ainda o entendimento acolhido no julgamento do AgRg no 

RMS  53.414⁄RS, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, no sentido de 

que “A cobrança  no próprio processo em que a multa foi fi xada não induz à 

imparcialidade do magistrado, sendo,  também, desnecessária a propositura da 

execução fi scal para a cobrança desta penalidade”.

Por fi m, vale apontar os seguintes precedentes desta Corte no sentido 

da viabilidade da utilização do bloqueio via Bacen-Jud:

“Agravo regimental no recurso ordinário em mandado  de segurança. Multa 

sancionatória decorrente do  descumprimento de ordem dada a terceiro em 
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processo  penal. Respeito ao contraditório e à ampla defesa  assegurados ao 

recorrente. Aplicação do art. 77 do  Código de Processo Civil - CPC. Inovação 

recursal.  Execução de astreintes antes da prolação da  sentença. Possibilidade. 

A sentença a ser proferida não  vai interferir na situação jurídica do ora 

recorrente.  Imparcialidade do magistrado. Cobrança no próprio  processo em 

que a multa foi fi xada. Possibilidade.  Execução fi scal. Desnecessidade da sua 

propositura.  Bloqueio de valores via Bacenjud por descumprimento  de decisão 

judicial. Viabilidade. Tese de  desproporcionalidade da multa. Supressão 

de instância. Agravo regimental desprovido.

1. Restou assegurado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, haja vista 

que o mesmo pode se defender antes da aplicação da multa no processo criminal 

em que houve a determinação do fornecimento das  mensagens trocadas por 

meio do aplicativo Whatsapp.

2. A assertiva de que deveria ser aplicável o art. 77 do Código de Processo Civil 

na fi xação da multa, não foi desenvolvida nas razões do recurso em mandado de 

segurança, não podendo destarte ser apreciada agora no julgamento do agravo 

regimental, em virtude da impossibilidade de inovação recursal.

3. Não há como se aplicar o entendimento judicial que impede a execução de 

astreintes antes da prolação da sentença pelo próprio magistrado que a  fi xou, 

pois, como visto, cuida a hipótese da obrigação de terceiros prestar informações 

ao juízo criminal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento da decisão 

e, deste modo, a sentença a ser proferida não vai interferir na situação jurídica do 

ora recorrente.

4. A cobrança no próprio processo em que a multa foi fixada não  induz à 

imparcialidade do magistrado, sendo, também, desnecessária  a propositura da 

execução fi scal para a cobrança desta penalidade.

5. É possível o uso do instrumento de bloqueio de numerário via Bacen-Jud, o qual 

é autorizado para uso por todo o Poder Judiciário, inclusive pelos juízes criminais.

6.  Na esteira do consignado no parecer ministerial,  a  tese 

de  desproporcionalidade do valor da multa diária não foi enfrentada pela 

Corte  Regional, não podendo ser, portanto, conhecida diretamente por essa 

Corte Superior, sob pena de supressão de instância (fl . 556).

7. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RMS 53.414⁄RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado 

em 07⁄02⁄2019, DJe 14⁄02⁄2019. Grifou-se).

“Recurso ordinário em mandado de segurança.  Inquérito policial. Quebra 

de sigilo telemático.  Cumprimento incompleto de ordem judicial. Aplicação  de 

multa diária à empresa responsável pelo  fornecimento de dados (Facebook). 

Possibilidade. Valor das astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade.
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1. Situação em que a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. impugna decisão 

judicial que, em sede de inquérito, autorizou a  interceptação do fl uxo de dados 

telemáticos de contas Facebook de investigados, sob pena de multa diária de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido, pois fica claro 

o cumprimento incompleto da decisão judicial que determinara o fornecimento 

de dados de contas perfi s no Facebook de investigados, já que não foram trazidas 

todas as conversas realizadas no período de 13⁄10⁄2015 a 13⁄11⁄2015, tampouco as 

senhas de acesso, o conteúdo completo da caixa de mensagens, o conteúdo da 

linha do tempo (timeline) e grupos de que participam, além das fotos carregadas 

no perfi l com respectivos metadados.

3. A mera alegação de que o braço da empresa situado no Brasil 

se dedica  apenas à prestação de serviços relacionados à locação de 

espaços publicitários, veiculação de publicidade e suporte de vendas não exime 

a organização de prestar as informações solicitadas, tanto mais quando se sabe 

que não raras vezes multinacionais dedicadas à exploração de serviços prestados 

via internet se valem da escolha do local de sua sede e⁄ou da  central de suas 

operações com o objetivo específi co de burlar carga tributária e ordens judiciais 

tendentes a regular o conteúdo das matérias por  elas veiculadas ou o sigilo de 

informações de seus usuários.

4. Por estar instituída e em atuação no País, a pessoa jurídica 

multinacional  submete-se, necessariamente, às leis brasileiras, motivo 

pelo qual se afigura  desnecessária a cooperação internacional para a 

obtenção dos dados  requisitados pelo juízo. 5. As Turmas que compõem a 3ª 

Seção desta Corte  têm entendido que “a imposição de astreintes à empresa 

responsável pelo  cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada 

em inquérito,  estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de 

direito  processual civil”, cujas normas são aplicáveis subsidiariamente 

no Processo  Penal, por força do disposto no art. 3º do CPP. Nesse sentido, “a 

solução  do impasse gerado pela renitência da empresa controladora passa 

pela  imposição de medida coercitiva pecuniária pelo atraso no cumprimento 

da ordem judicial, a teor dos arts. 461, § 5.º, 461-A, do Código de Processo Civil, 

c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal” (RMS 44.892⁄SP, Rel.  Ministro Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, julgado em 05⁄04⁄2016, DJe 15⁄04⁄2016).

6. A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores de decisão 

judicial encontra amparo também na teoria dos poderes implícitos,  segundo a 

qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e  atribuições de 

um órgão estatal, desde que observados os princípios da  proporcionalidade e 

razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários 

para poder exercer essas competências.

Nessa toada, incumbe ao magistrado autorizar a quebra de sigilo de 

dados  telemáticos, pode ele se valer dos meios necessários e adequados 
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para fazer  cumprir sua decisão, tanto mais quando a medida coercitiva 

imposta (astreintes) está prevista em lei.

7. Muito embora no Direito Civil a exigibilidade da multa diária 

por  descumprimento de decisão judicial esteja condicionada ao 

reconhecimento  da existência do direito material vindicado na demanda (REsp 

n.º  1.006.473⁄PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p⁄ Acórdão  Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08⁄05⁄2012, DJe 19⁄06⁄2012), sob pena de 

enriquecimento sem causa do autor (destinatário  do valor da multa), o mesmo 

raciocínio não se aplica ao Direito Penal, em  que o destinatário do valor das 

astreintes é o Estado, titular da pretensão punitiva, e em que não existe motivo 

para condicionar-se a exigibilidade da multa à condenação do réu.

8. Ao determinar o bloqueio dos valores o juiz não age como o titular 

da  execução fiscal, dando início a ela, mas apenas dá efetividade à 

medida coercitiva anteriormente imposta e não cumprida, tomando providência 

de  natureza cautelar. E isso se justifi ca na medida em que a mera imposição 

da multa, seu valor e decurso do tempo parecem não ter afetado a disposição da 

empresa recorrente em cumprir a ordem judicial.

De se lembrar que o art. 139, IV, do CPC⁄2015, autoriza o juiz a “determinar todas 

as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou  sub-rogatórias necessárias 

para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham 

por objeto prestação pecuniária”.

9. A renitência da empresa em cumprir a determinação judicial por mais de um 

ano justifi ca a incidência da multa coercitiva prevista no art. 461, § 5º, do CPC no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que não se revela excessivo, diante do 

elevado poder econômico da empresa, até porque valor idêntico foi adotado pelo 

STJ na QO-Inq n. 784⁄DF e no RMS 44.892⁄SP.

10. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.”

(RMS 55.109⁄PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,  Quinta Turma, 

julgado em 07⁄11⁄2017, DJe 17⁄11⁄2017. Grifou-se).

Ressalto que o mesmo entendimento pode ser aplicado na hipótese da 

inscrição do débito na dívida ativa.

O art. 39 e seus §§ 1º e 2º, da Lei 4.320⁄1964, dispõem sobre a dívida ativa 

nos seguintes termos:

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, 

serão escriturados como receita do exercício em que forem  arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para 

pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em 
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registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título.

§ 2º Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 

natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, 

tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,  contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, 

foros, laudêmios, alugueis ou taxas de  ocupação, custas processuais, preços de 

serviços prestados por  estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances  dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim 

os créditos  decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação 

de  hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de 

outras obrigações legais.”

(Grifou-se).

Colhe-se dos arts. 204 e seu parágrafo único, do CTN, e 3º, parágrafo 

único, da Lei 6.830⁄1980, in verbis:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e 

tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é  relativa e pode ser 

ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro  a que 

aproveite. ”

(Grifou-se).

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez.

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser 

ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a  quem 

aproveite.”

Assim, gozando de presunção de certeza e liquidez, nada impede que 

ocorra a inscrição, ainda que o valor possa ser discutido posteriormente.

Desse modo, como ressaltado anteriormente, eventual violação ao princípio 

da proporcionalidade na aplicação da multa pode ser impugnada em momento 

adequado e posterior.

Destaque-se ainda que a utilização do Bacen-Jud é medida mais gravosa 

do que a  inscrição direta do débito em dívida ativa, de modo que não vejo 

impossibilidade também na sua aplicação.
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Enfatizo, portanto, o que já salientei anteriormente sobre a aplicação 

de multa a  terceiros: é importante ressaltar não haver um procedimento legal 

específi co para tanto, nem tampouco previsão de instauração do contraditório. 

Como visto, por derivar do poder geral de cautela, cabe ao magistrado, diante 

do caso concreto, avaliar qual a melhor medida coativa ao  cumprimento da 

determinação judicial, não havendo impedimento ao emprego do sistema Bacen-

Jud. Devem-se examinar, portanto, supostas violações ao devido processo legal 

ou ao princípio da proporcionalidade, caso a caso.

5. Análise do caso concreto

Inicialmente, anoto que acompanho o relator na quase totalidade do seu 

como sempre magnífi co voto, mas divirjo quanto à possibilidade de utilização de 

bloqueio via Bacen-Jud ou, no caso, sobre a viabilidade da inscrição do débito na 

dívida ativa.

Assim sendo, não obstante as razões apontadas pelo recorrente, quanto 

à imposição de multa diária a terceiro, nos termos da fundamentação supra, não 

vejo como prosperar essa alegação.

Quanto ao alegado cumprimento da ordem judicial, inviável o afastamento 

da multa imposta, conforme bem asseverou o Tribunal a quo:

“Assim, ao que se vê desse cenário, a vinda das informações 

requisitadas  ocorreu mais de 06 (seis) meses após a quebra judicial do sigilo e 

expedição  do primeiro ofi cio à agravante, o que contribuiu para a paralisação 

de investigação, considerando, ademais, que a empresa manteve-se silente nesse 

ínterim, o que sugere a ausência de seu intuito em colaborar com as investigações, 

não se mostrando hábeis as justificativas apresentadas para  arredar a sua 

responsabilidade no cumprimento da determinação.

Alfi m, observo que o prazo concedido para o cumprimento integral da ordem 

esgotou-se em 24-8-2012(sexta-feira), incidindo a multa diária a partir do primeiro 

dia útil subsequente, qual seja, 27-8-2012  (segunda-feira), de sorte que, tendo 

sido efetivamente disponibilizadas as informações à autoridade policial em 04-9-

2012 (terça-feira), a penalidade alcança a cifra de R$450.000,00 (R$50.000,00⁄dia x 

nove dias), não havendo se falar em atraso de cinco dias úteis, como pretende a 

defesa.”

Vale ressaltar ainda que, quanto ao critério de fi xação da multa, a limitação 

do valor da multa aos patamares previstos pelo art. 77, §5º, do CPC, ou seja, 

em quantum máximo  equivalente a até 10 salários mínimos, deve-se frisar 
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que o caso não trata de aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da 

justiça, mas sim de fi xação de multa que alavanque a pessoa  física ou jurídica 

requerida a sair da inércia e passar a cumprir a ordem judicial. Ou seja, é 

um  mecanismo jurídico por meio do qual se busca que o próprio particular, 

ainda que não  espontaneamente, cumpra a vontade do ordenamento jurídico 

ou da ordem judicial. Assim, inviável aplicar-se, na hipótese, o art. 77, § 5º, do 

CPC (confi ra-se, a propósito, os itens 2 e 3 deste voto).

Ainda sobre eventual desproporcionalidade da multa, o exame 

da proporcionalidade dela é medida de contenção e controle legítimo conferido 

àquele que tem contra si a imposição de astreintes.

Vale inclusive o destaque no sentido de que “A decisão que arbitra 

astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção 

indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modifi cada a requerimento 

da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, 

para suprimi-la.” (AgInt no REsp 1846190⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, julgado em 20⁄04⁄2020, DJe 27⁄04⁄2020).

Com efeito, passa-se a analisar o valor da multa aplicada.

Ressalte-se que o Tribunal de origem manteve a multa diária aplicada no 

valor de RS 50.000,00, nos seguintes termos:

“Alfi m, observo que o prazo concedido para o cumprimento integral da ordem 

esgotou-se em 24-8-2012(sexta-feira), incidindo a multa diária a partir do primeiro 

dia útil subsequente, qual seja, 27-8-2012  (segunda-feira), de sorte que, tendo 

sido efetivamente disponibilizadas as informações à autoridade policial em 04-9-

2012 (terça-feira), a penalidade alcança a cifra de R$450.000,00 (R$50.000,00⁄dia x 

nove dias), não havendo se falar em atraso de cinco dias úteis, como pretende a 

defesa.

Destarte, ao contrário do entendimento de Sua Excelência, concluo que 

a multa imposta não se revela desarrazoada tampouco desproporcional, quando 

examinada sob a ótica da tramitação processual desde os seus primórdios.”

Destaco que o valor fi xado pelas instâncias de origem está em consonância 

com o valor determinado por este Superior Tribunal em situação semelhante.

Veja-se:

“Processo penal e civil. Recurso em mandado de segurança. Quebra do sigilo 

telemático de investigado  em inquérito. Descumprimento de ordem judicial 

pela empresa. Aplicação de multa diária. Impossibilidade jurídica de cumprimento 
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da ordem não demonstrada.  Empresa com sede no Brasil. Obediência 

à legislação  brasileira. Lei n. 12.965⁄2014. Valor das astreintes.  Razoabilidade 

e proporcionalidade. Redução do  período de incidência da multa. Não 

cabimento. Recurso não provido.

1. A Apple Computer Brasil Ltda impugna decisão judicial que  impôs pena de 

multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais),  posteriormente reduzido para 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo TRF4, pelo descumprimento parcial de 

decisão que, em sede de inquérito, autorizou “o afastamento do sigilo telemático 

de conta de e-mail de um dos  investigados, com os correspondentes desvios 

do fluxo das comunicações,  bem como informações dos registros de IP, dos 

dados cadastrais do  usuário e de outros e-mails que o usuário eventualmente 

possua junto ao provedor ou à sua conta vinculados, além de acesso a backup do 

histórico de mensagens do alvo investigado”.

2. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que a imposição 

de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra de 

sigilo, determinada em inquérito, estabelece entre ela e o juízo criminal  uma 

relação jurídica de direito processual civil. E, ainda que assim não fosse, as normas 

de direito processual civil teriam incidência ao caso concreto, por força do art. 3º 

do Código de Processo Penal.

3. “A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores 

de  decisão judicial encontra amparo também na teoria dos poderes 

implícitos, segundo a qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências 

e  atribuições de um órgão estatal, desde que observados os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar 

os meios necessários para poder exercer essas competências. Nessa  toada, 

incumbe ao magistrado autorizar a quebra de sigilo de dados telemáticos, pode 

ele se valer dos meios necessários e adequados para fazer cumprir sua decisão, 

tanto mais quando a medida coercitiva imposta (astreintes) está prevista em lei” 

(RMS 55.109⁄PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 07⁄11⁄2017, DJe 17⁄11⁄2017).

4. A Lei n. 12.965⁄2014, conhecida como Marco Civil da Internet, em seus arts. 

10, § 1º, e 12º, assegura aos usuários que a prestação de serviços de  internet 

deve seguir a legislação brasileira, garantindo que os dados  armazenados 

somente podem ser disponibilizados mediante cumprimento de decisão judicial. 

Estabelece, ainda, o seu art. 11, a soberania brasileira ao  submeter à nossa 

legislação todo ato de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, 

bem como dados pessoais ou comunicações, que  devem ser obedecidos pelas 

empresas prestados de serviços no Brasil.

5. Hipótese em que a recorrente não demonstrou “impossibilidade jurídica de 

cumprimento da ordem”, na medida em que a empresa possui sede em território 

nacional, bem como meios para atender a determinação judicial, sendo, portanto, 

aplicável ao caso a Lei n. 12.965⁄2014.
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6. O atraso injustifi cado da empresa ao cumprimento da determinação judicial, 

prejudicando o andamento do processo, justifi ca a incidência da multa coercitiva 

prevista no art. 461, § 5º, do CPC. O valor da penalidade - R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) - não se mostra excessivo, diante do elevadíssimo poder econômico da 

empresa, até porque valor idêntico foi  adotado pelo STJ no caso da QO-Inq n. 

784⁄DF.

7. Não há falar em redução do período de incidência da multa, porquanto “não foi 

implementada a interceptação telemática em tempo real, que restou prejudicada 

em face da defl agração da operação, e remanesceu sem cumprimento substancial 

parcela da determinação, que era a apresentação  de backup das mensagens 

recebidas e enviadas pelo endereço eletrônico  objeto da investigação, pelo 

período pretérito de um ano”.

8. Recurso em mandado de segurança não provido.”

(RMS 53.213⁄RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,  julgado em 

07⁄05⁄2019, DJe 13⁄05⁄2019. Grifou-se).

Quanto à possibilidade de utilização de outras medidas constritivas 

pelo magistrado (Bacen-Jud ou inscrição do débito em dívida ativa), no caso, 

nos termos da fundamentação supra (como no item 4 do voto), já demonstrei 

entender ser possível.

Com essas considerações, novamente pedindo venia ao eminente relator, 

voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto. 

VOTO-VOGAL 

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Senhor Presidente, conforme já salientado 

nestes autos, trata-se de recurso interposto por F S O do B LTDA, contra acórdão 

do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região que manteve a multa aplicada em 

primeiro grau, em razão de descumprimento de ordem judicial.

Em primeiro lugar, é de se ressaltar que a Corte Especial do Superior 

Tribunal de  Justiça, em julgamento de minha Relatoria, já decidiu ser 

desnecessária a cooperação jurídica  internacional para o fornecimento de 

informações requeridas quando a empresa estiver instituída no País e aqui exerça 

suas atividades, uma vez que, nesses casos, deve-se submeter às leis brasileiras 

(Questão de Ordem no Inq 784⁄DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, 

julgado em 17⁄04⁄2013, DJe 28⁄08⁄2013). Somado a isso, a possibilidade 

de solicitação de informações às empresas subsidiárias ou às fi liais sediadas em 
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território nacional,  após a edição da Lei n. 12.965⁄2014, também decorre da 

dicção do Marco Civil da Internet.

Assim, não vejo motivo para alterar as conclusões a que cheguei 

naquele julgamento, no sentido de que o fato de eventuais dados requisitados por 

decisão judicial estarem virtualmente armazenados fora do território nacional, 

não os transformam em material de prova estrangeiro, a ensejar a necessidade da 

utilização de canais diplomáticos para transferência.

Também importante consignar que este Superior Tribunal, em caso no 

qual se aplicou multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor 

da Microsoft    Informática Ltda., já teve a oportunidade de consignar que “a 

imposição de  astreintes  à empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra 

de sigilo, determinada em  inquérito,  estabelece entre ela e o juízo   criminal uma 

relação jurídica de direito processual civil” (RMS 44.892⁄SP, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, julgado em  5⁄4⁄2016, DJe 15⁄4⁄2016; sem destaque no 

original).

Com a mesma conclusão:

“[...]. O juízo criminal, ao aplicar multa cominatória à empresa responsável pelo 

fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo determinada em inquérito 

policial, estabelece com ela uma relação jurídica  de natureza cível, seja porque 

o responsável pelo cumprimento da ordem  judicial não é parte no processo 

criminal, seja porque a aplicação de multa  por eventual descumprimento - ou 

retardo no adimplemento - tem amparo no  art. 475-J do Código de Processo 

Civil.  [...].”  (REsp 1.455.000⁄PR, Rel.  Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. 

p⁄ Acórdão Ministro  Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19⁄3⁄2015, 

DJe 09⁄04⁄2015.)

É oportuno acrescentar, pelo entendimento do julgado transcrito, que 

o  descumprimento de decisão judicial relativa a não colaboração com as 

investigações no âmbito de procedimento que visa apurar a prática de crimes 

não conduz à conclusão automática de que,  nessa hipótese, a relação jurídica 

estabelecida entre Estado e particular possui natureza criminal.

Existe, ainda,  razão mais forte  a permitir a aplicação de  astreintes  em 

desfavor  de pessoas físicas ou jurídicas que se recusam injustificadamente 

a cumprir ordens judiciais  proferidas no âmbito de investigações criminais, 

consubstanciada na disposição do art. 3.º do Código de Processo Penal, que deve 

ser interpretado à luz do princípio da proibição de proteção insufi ciente e da teoria 

dos poderes implícitos.
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Explico.

Não há dúvidas, na doutrina e na jurisprudência, de que, no âmbito do 

Direito Penal, é vedado o emprego de analogia com vistas a piorar a situação do 

investigado ou acusado (analogia in malam parte).

Tal vedação, entretanto, tem como pressuposto a posição de vulnerabilidade 

típica  daquele que se sujeita, especifi camente, à investigação ou à acusação 

pela prática de um crime.  Conforme bem salienta BUSATO, “a analogia 

é  proibida  como  instrumento de  incriminação  no Direito Penal  em consequência 

do princípio da legalidade” (BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 

São Paulo: Atlas, 2013, p. 196). Nesses casos, com o propósito de  limitar o 

Poder Estatal, os princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal 

prejudicial  impedem que ao julgador seja conferida a faculdade de criar, 

via processo interpretativo de  autointegração, uma norma penal até então 

inexistente.

Contudo, a hipótese narrada nos autos é inteiramente diversa. Não se trata 

de descumprimento de ordem judicial por parte de investigado ou acusado, e 

sim por parte de terceiro, pessoa natural ou jurídica que, chamado a colaborar 

dentro de investigação criminal com o fornecimento de dados que só ele possuía 

ou tinha acesso, omite-se ou resiste às ordens judiciais.

A proteção constitucional destinada a investigados e réus em processo penal 

não se estende a pessoas naturais ou jurídicas que não são objeto da investigação 

criminal e que desobedecem decisões judiciais proferidas no interesse público, 

mormente, repito, quando visam persecução de crimes.

Entendo que, quando se trata de recalcitrância de terceiros – os quais, 

assim que requisitados, têm obrigação jurídica de colaborar com investigações 

criminais –, debates acerca  da imposição de  astreintes  no processo penal não 

estão vinculados à eventual proibição de analogia  in malam parte, e sim a um 

juízo de valor acerca da efi cácia da persecução penal e da proibição constitucional 

de proteção insufi ciente.

Cuida-se, na verdade, da subordinação dos particulares à autoridade estatal, 

da  obrigação jurídica de fornecimento de dados e provas imprescindíveis à 

identifi cação e punição de agentes criminosos, e da efi cácia das investigações e 

da persecução penal. Neste último âmbito, a sistemática jurídico-constitucional 

não só permite, como exige o suprimento de lacuna  presente no processo 

penal, mediante aplicação de multa patrimonial prevista apenas no Código de 

Processo Civil.
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Entendimento diverso conduziria a situações em que a escolha sobre a 

viabilidade, oportunidade ou conveniência de colaborar com a Justiça poderia 

recair exclusivamente sobre o  particular, sem que o Estado estivesse munido, 

no gravíssimo âmbito da persecução criminal, de meios processuais de execução 

forçada de decisões judiciais disponíveis a qualquer Juízo cível,  ou seja, em 

contextos de violações menos acentuadas a bens jurídicos.

Em outras  pa lavras , in te rpre tação  contrár ia  re su l ta r ia 

em  incoerência  não  admitida pelo ordenamento pátrio,  v.g.  o Juízo Criminal 

estaria impedido de aplicar astreintes para garantir a autoridade de decisão judicial 

que obrigasse eventual empresa a fornecer dados relativos, inclusive, a crimes de 

pedofi lia (como no caso concreto), mas o Juízo Cível estaria autorizado a aplicar 

as mencionadas astreintes para forçar eventual Executado a derrubar um muro 

indevidamente construído em parte do terreno pertencente ao vizinho.

Não bastasse, segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

imposição  analógica de penalidade de natureza patrimonial está abrangida 

pelos poderes implícitos do Juízo Criminal.

Os poderes implícitos são entendidos como decorrência lógica da 

atribuição  constitucional de competências jurisdicionais, no sentido de que, 

se ao magistrado é conferida a prerrogativa de resolver confl itos, a ele devem 

ser facultados, igualmente, os  meios necessários  destinados a garantir a efetiva 

autoridade de suas decisões.

Confi ra-se:

“O embaraço ao exercício da jurisdição, inspirado no  contempt of  court  do 

direito norte-americano, embora descrito no Código de Processo  Civil, pode, 

também, ocorrer no Processo Penal, admitindo-se, assim, a  imposição de multa 

por descumprimento de ordem judicial, também na seara penal, tanto em virtude 

da permissão de aplicação analógica admitida no art. 3º do Código de Processo 

Penal, quanto em razão da teoria dos poderes  implícitos, segundo a qual, uma 

vez estabelecidas expressamente as  competências e atribuições de um órgão 

estatal, ele está implicitamente  autorizado a utilizar os meios necessários para 

poder exercer essas competências.” (RMS 45.525⁄RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19⁄06⁄2018, DJe 29⁄06⁄2018.)

Em razão de todos esses fundamentos, deve ser preservada a viabilidade 

de imposição de astreintes no âmbito do processo penal.

Não há falar, outrossim, em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez 

que a empresa é intimada da decisão e da possibilidade de aplicação da multa e, 
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em caso de descumprimento da ordem judicial, intimada do eventual bloqueio 

de patrimônio para garantir o  pagamento da penalidade. De igual maneira, 

é comunicada da inscrição do débito em dívida ativa,  podendo exercer o 

contraditório por meio de embargos do devedor. Vale ainda ressaltar que não há 

espaço para que a empresa “conteste” a necessidade, utilidade ou adequação da 

medida, juízo de valor que cabe ao juiz da causa e, em caso de discordância, das 

partes diretamente relacionadas às medidas impostas.

Da mesma forma, entendo ser cabível a execução das  astreintes  no 

juízo  criminal, antes da execução da sentença. Isso porque, conforme acima 

registrado, a multa aplicada decorre de descumprimento de decisão por parte de 

terceiros, de maneira que a sentença a ser proferida não interferirá na situação 

jurídica deste terceiro. O destinatário do valor das astreintes é o Estado, titular 

da pretensão punitiva, sendo desnecessário condicionar a exigibilidade da multa 

à eventual condenação do réu.

Nesse contexto, sendo permitido ao magistrado prolator da decisão a 

execução da penalidade, também lhe é autorizado utilizar-se dos meios jurídicos 

para tanto, havendo, portanto, a possibilidade de utilização do sistema BacenJud 

para bloqueio dos valores devidos, instrumento  esse que é disponibilizado 

para uso de todo o Poder Judiciário, sem restrição ao juízo criminal.  Cabe 

lembrar que art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza 

o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

A propósito, esse é o entendimento adotado por esta Corte:

“Agravo regimental no recurso ordinário em  mandado de segurança. Multa 

sancionatória decorrente  do descumprimento de ordem dada a terceiro em 

processo  penal. Respeito ao contraditório e à ampla defesa  assegurados ao 

recorrente. Aplicação do art. 77 do Código  de Processo Civil - CPC. Inovação 

recursal. Execução de  astreintes antes da prolação da sentença. Possibilidade. 

A sentença a ser proferida não vai interferir na situação jurídica do ora recorrente. 

Imparcialidade do magistrado. Cobrança no próprio processo em que a multa foi 

fi xada. Possibilidade. Execução fi scal. Desnecessidade da sua propositura. Bloqueio 

de valores via Bacenjud por descumprimento de decisão judicial. Viabilidade. Tese 

de  desproporcionalidade da multa. Supressão de instância.  Agravo regimental 

desprovido.

1. Restou assegurado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, haja vista 

que o mesmo pode se defender antes da aplicação da multa no processo criminal 
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em que houve a determinação do fornecimento  das mensagens trocadas por 

meio do aplicativo Whatsapp.

2. A assertiva de que deveria ser aplicável o art. 77 do Código de Processo Civil 

na fi xação da multa, não foi desenvolvida nas razões do recurso em mandado de 

segurança, não podendo destarte ser apreciada agora no julgamento do agravo 

regimental, em virtude da impossibilidade de inovação recursal.

3. Não há como se aplicar o entendimento judicial que impede a  execução de 

astreintes antes da prolação da sentença pelo próprio magistrado que a fi xou, pois, 

como visto, cuida a hipótese da obrigação de  terceiros prestar informações ao 

juízo criminal, sob pena de aplicação de  multa por descumprimento da decisão e, 

deste modo, a sentença a ser proferida não vai interferir na situação jurídica do ora 

recorrente.

4. A cobrança no próprio processo em que a multa foi fi xada não  induz à 

imparcialidade do magistrado, sendo, também, desnecessária a  propositura da 

execução fi scal para a cobrança desta penalidade.

5. É possível o uso do instrumento de bloqueio de numerário via Bacen-Jud, o qual 

é autorizado para uso por todo o Poder Judiciário, inclusive pelos juízes criminais.

6.  Na esteira do consignado no parecer ministerial,  a  tese 

de desproporcionalidade do valor da multa diária não foi enfrentada pela Corte 

Regional, não podendo ser, portanto, conhecida diretamente por essa  Corte 

Superior, sob pena de supressão de instância (fl . 556).

7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 53.414⁄RS, Rel. Ministro Joel 

Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07⁄02⁄2019, DJe 14⁄02⁄2019; sem grifos no 

original.)

 “Agravo regimental no recurso em mandado de segurança. Descumprimento 

de ordem judicial. Fixação de  multa diária. Possibilidade. Incompetência e 

incapacidade  técnica de atendimento. Questões não comprovadas de  plano. 

Afronta  à sumula n. 410 do STJ. Entendimento  consolidado em julgamento de 

recurso repetitivo. Violação ao princípio da imparcialidade. Bloqueio de valores. 

Exigência de criação de recurso de  descriptografia. Supressão de instância. 

Inviabilidade de  exame por esta Corte. Multa diária por descumprimento 

de ordem judicial. Imposição legal. Recurso a que se negou provimento. Agravo 

regimental desprovido.

I - Como é sabido, o mandado de segurança somente terá cabimento para a 

proteção de direito líquido e certo, compreendendo-se tal expressão, em sentido 

processual, como ‘direito comprovável documentalmente, sem  necessidade de 

instrução dilatória.’ (GRINOVER, Ada Pelegrini, 7ª ed. pág. 310).

II - No caso, o agravante não comprovou documentalmente, sem necessidade 

de dilação probatória, a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.
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III - ‘Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  o 

prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade 

da  via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de 

incidir em  indevida supressão de instância e violação da competência 

constitucionalmente defi nida para esta Corte’ (RHC 81.284⁄DF, Quinta Turma, Rel. 

Min. Ribeiro Dantas, DJe 30⁄8⁄2017).

IV - As questões relativas a suposta afronta à sumula n. 410 do STJ  ou a 

entendimento consolidado em julgamento de recurso repetitivo,  violação ao 

princípio da imparcialidade, bloqueio de valores e exigência de criação de recurso 

de descriptografi a não foram analisadas na decisão vergastada, o que impede o 

exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

V - Segundo se afere do v. acórdão vergastado, o recorrente não  atendeu o 

comando judicial que determinou a ‘interceptação, monitoramento e desvio de 

mensagens decorrentes do uso do aplicativo WhatsApp e da rede social Facebook, 

em tempo real, incluindo o envio de arquivos anexados, áudios e imagens’, o que 

determina seja aplicada multa diária, de natureza sancionatória⁄coercitiva.

VII  (sic)  - A respeito da matéria, a Quinta e a Sexta Turma desta  Corte 

sedimentaram que  ‘a imposição de astreintes à empresa responsável  pelo 

cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada em inquérito, estabelece 

entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de  direito processual civil’, cujas 

normas são aplicáveis subsidiariamente no  Processo Penal, por força do 

disposto no art. 3º do CPP.

VIII - Desta forma,  ‘a solução do impasse gerado pela renitência  da empresa 

controladora passa pela imposição de medida coercitiva  pecuniária pelo atraso 

no cumprimento da ordem judicial, a teor dos arts.  461, § 5.º, 461-A, do Código de 

Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de  Processo Penal’  (RMS 44.892⁄SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15⁄04⁄2016).

IX - O art. 139, IV, do CPC⁄2015 autoriza o Juiz a  ‘determinar todas  as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias  para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária’.

Agravo regimental desprovido.”  (AgRg no RMS 54.105⁄RS, Rel.  Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 24⁄04⁄2018, DJe 09⁄05⁄2018.)

Também é possível a inscrição do débito em dívida ativa, sem necessidade 

de prévio procedimento administrativo, medida esta inclusive menos gravosa do 

que a utilização do Bacen-Jud.

Com efeito, o art. 39, § 2.º, da Lei n. 4.320⁄1964, inclui a possibilidade 

de inscrição, como Dívida Ativa Não Tributária, de créditos da Fazenda Pública 

provenientes de  “multa de qualquer origem ou natureza”. As  astreintes  têm a 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 737

natureza jurídica de multa. E, quando aplicadas em processo criminal, a titular 

dos valores devidos em razão do descumprimento da ordem judicial é a Fazenda 

Pública, federal ou estadual, a depender do caso concreto.

Além disso, há a possibilidade de instauração de contraditório para 

discussão dos  valores, uma vez que, ajuizada a execução fi scal, é facultado ao 

devedor a oposição de embargos  do devedor, previstos no art. 16 da Lei n. 

6.830⁄1980, os quais possuem natureza de ação de conhecimento, permitindo ao 

Embargante ampla produção probatória.

A propósito:

  “Processual civil e tributário. Execução fiscal.  Embargos à execução. 

Parcelamento. Suspensão. Art. 793 do  CPC. Princípio da economia processual. 

Afastamento.

1. O art. 793 do CPC inibe o juiz de praticar quaisquer atos processuais quando 

suspensa a execução – excetuando-se apenas os de urgência –, mas não impede 

o processamento de embargos à execução, que  se constituem como típica ação de 

conhecimento, de natureza autônoma.

[...]

8. Recurso especial não provido.” (REsp 1234480⁄SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 09⁄08⁄2011, DJe 30⁄08⁄2011; sem grifos no original.)

Por fim, não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, diante da 

adequação do meio elegido (aplicação de astreinte) para o alcance do fi m visado 

(efi cácia da investigação criminal), inclusive, diante do elevado poder econômico 

da empresa.

Dessa forma, tendo havido atraso da empresa no cumprimento da decisão 

judicial exarada pelo juízo criminal, e não verifi cada a desproporcionalidade do 

valor fi xado a título de astreintes, a multa se mostra devida, cabendo, ainda, ao 

juízo criminal a eventual execução dos valores ou a determinação de inscrição 

em dívida ativa, podendo, para tanto, se valer dos meios necessários e adequados 

disponíveis.

Assim, peço vênia para acompanhar, em parte, o voto do Ministro Relator, 

tão somente no que diz respeito à possibilidade de aplicação das astreintes pelo 

juízo criminal visando a compelir terceiro ao cumprimento da ordem judicial. 

Entendo, com a devida escusa dos que têm compreensão diversa, ser igualmente  

possível a execução da multa pelo mesmo juízo criminal,  inclusive, mediante 

bloqueio de valores via BacenJud e inscrição do débito em dívida ativa.
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Ante o exposto, mais uma vez pedindo vênias ao Eminente Relator, 

acompanho a divergência inaugurada pelo Exmo. Sr. Ministro Ribeiro Dantas 

para negar provimento ao recurso.

É o voto. 

VOTO 

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Quanto à questão da possibilidade 

da imposição de multa em razão de descumprimento por parte de terceiro de 

determinação judicial expedida em processo penal, em que pese as substanciosas 

razões expostas, em especial, pelos Ministros Rogerio Schietti e Marcelo Navarro, 

acompanho o Ministro Nefi  Cordeiro em seus votos externados por ocasião 

do julgamento do REsp n. 1.853.580⁄SC e dos RMS ns. 54.335⁄RS, 54.654⁄RS, 

60.174⁄RO e 62.452⁄PR, destacando, do seu voto proferido no recurso especial 

citado, o seguinte trecho:

Usa-se, por analogia, o art. 3º do CPP, mas o fundamento da medida tem caráter 

cominatório, estando atrelado ao atraso ou descumprimento de ordem judicial, 

tratando-se, portanto, de astreintes, ou seja, multa pecuniária coercitiva típica do 

âmbito do direito processual civil. Trata-se de multa, pois, penalidade de natureza 

patrimonial, somente podendo ser imposta na seara  penal mediante prévia 

cominação legal, não cabendo o uso da analogia in malam partem.

Assim, não é possível, a pretexto de cumprimento de ordem judicial, 

aplicar  punição por analogia, sob pena de infligir em um procedimento 

criminal astreintes do Código de Processo Civil.

Desse modo, a imposição de sanção processual por descumprimento 

de  decisão judicial, pelo acórdão recorrido, constitui flagrante ilegalidade, 

haja vista a ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal.

É de se aplicar à hipótese, portanto, o mesmo entendimento desta Corte 

a  respeito da multa por litigância de má-fé, que igualmente configura 

sanção  processual, ou seja, possui natureza de pena, somente podendo ser 

imposta  na seara penal mediante prévia cominação legal, pois vedado em 

nosso ordenamento o uso da analogia in mala partem. “

Superada essa questão, peço vênia, também, para divergir dos que 

me antecederam quanto aos limites, ou ausência deles, para o valor da multa a 

ser fi xada. E, aqui, vou aderir ao posicionamento inicial do Ministro Rogerio 

Schietti, exarado  quando do julgamento do RMS n. 54.444⁄RJ, em que se 
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manifestou no sentido de que ele teria como limites o disposto no art. 77, § 5º, 

do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.

Entendo, até porque estamos admitindo a aplicação de uma multa 

não  prevista no processo penal e, como já antevejo, cujo valor pode ser 

bloqueado  sem  qualquer contraditório  junto à conta do, em tese, descumpridor 

de ordem judicial, que não é possível deixar a critério do juiz a sua fi xação sem 

qualquer tipo de limite, a seu livre critério.

Não há parâmetros objetivos na ação em que a multa é imposta (ação 

penal,  cujo valor é inestimável) e não me parece suficiente simplesmente 

afirmar que a multa  deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. A sua execução, ou pelo menos, o início de sua execução, com 

o bloqueio dos valores correspondentes  na conta corrente da parte envolvida, 

pode causar-lhe danos irreparáveis. Não podemos tomar como referência aqui a 

capacidade das empresas envolvidas nos processos em análise, considerando que 

estamos admitindo a aplicação dessa multa a qualquer terceiro, pessoa física ou 

jurídica, de pequeno, médio ou grande porte, que, eventualmente, na condição 

de terceiro, descumpra ordem judicial proferida em  processo penal. Amanhã 

podemos nos deparar com uma multa abusiva imposta a uma pessoa jurídica 

de pequeno ou médio porte, cuja execução imediata simplesmente  inviabilize 

o seu funcionamento, o seu dia a dia, impedindo-a, inclusive, de cumprir 

seus compromissos ordinários, como pagamentos de contas de luz, água, telefone 

e salários.

Nesse contexto, acho mais do que razoável que a multa tenha 

como limitador os valores indicados no art. 77, § 5º, do CPC⁄2015.

E, quanto à terceira questão posta em debate – forma de execução da 

multa –, vou aderir, aqui, integralmente, às razões do Ministro Rogerio Schietti, 

por ele expostas:

Assim, se a própria condenação por crime não permite a sumária 

invasão  patrimonial com a fi nalidade de satisfazer uma obrigação imposta por 

decisão com trânsito em julgado, admitir a execução imediata das astreintes, por 

mais que se proceda com algum objetivo de interesse público, vai de encontro 

à lógica do sistema.

Frise-se, por oportuno, que, mesmo considerada como medida assecuratória 

atípica, não encontro justificativa para a expropriação patrimonial  imediata, 

notadamente por se tratar de instrumento de natureza processual  civil e, 

portanto, sujeito às regras procedimentais distintas daquelas que se aplicam às 

medidas cautelares ou assecuratórias típicas do processo penal.
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Uma coisa é a fi xação da quantia para coagir a parte; outra é a cobrança desse 

valor, cujo procedimento deve observar o devido processo legal.

Além disso, reputo equivocada a permissão de que se execute o 

montante  estipulado perante o juízo criminal, haja vista tratar-se de 

instituto  eminentemente processual civil. No particular, por oportuno, destaco 

o seguinte aresto:

(....)

Faço lembrar de hipótese com semelhante raciocínio, a actio civilis ex delicio, 

que deve ser ajuizada pelo ofendido na esfera cível, a objetivar indenização por 

dano causado pela infração penal, quando existente.

Logo, as astreintes não podem ser objeto de execução pelo próprio 

juízo  criminal de tal sorte que a ele não é permitido determinar o bloqueio, 

via  Bancenjud, de ativos do recorrente. Deveras, tratando-se de medida 

que pode  ser executada provisoriamente, deve haver a observância dos 

procedimentos relativos à execução judicial.”

Assim, dou parcial provimento ao recurso para afastar a multa imposta 

ao recorrente, por entender que ela não tem previsão legal no processo penal e, 

superada essa questão, por entender que o seu valor deve se restringir aos limites 

previstos no § 5º do art. 77 do novo CPC, valor esse que não poderá ser inscrito 

em dívida ativa não tributária, nem mesmo bloqueado pelo sistema Bacenjud. 
 




