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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor 

de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JUNIOR apontando como 

autoridade coatora Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 

333, parágrafo único, e no art. 317, ambos do Código Penal, bem como no art. 2º, § 

4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, em virtude da denominada "Operação 

Tergiversação". 

Em resposta à acusação, a defesa pugnou pela suspensão do 

processo, em virtude de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão 

geral do tema relativo ao "compartilhamento com o Ministério Público, para fins 

penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pelo fisco no legítimo 

exercício de seu dever de fiscalizar, sem a intermediação do Poder Judiciário".

Contudo, o Magistrado de origem, por entender que não se tratar de 

hipótese de absolvição sumária, determinou o prosseguimento do feito, designando 

audiência de instrução e julgamento. Considerou, ademais, que a hipótese dos autos 

não se encontrava albergada pelo tema submetido à repercussão geral. Irresignada, a 

defesa impetrou prévio habeas corpus, cuja liminar foi indeferida, por se confundir 

com o pedido de mérito, o qual se encontra pendente de julgamento.

No presente mandamus, o impetrante afirma, em um primeiro 

momento, que se trata de hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do 
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Supremo Tribunal Federal, haja vista estar demonstrado nos autos que "o Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras – COAF, frise-se, sem autorização judicial 

prévia, compartilhou com o Ministério Público Federal, para fins penais, dados 

bancários e fiscais do paciente, ao arrepio da legislação e, por igual, do decidido 

pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.055.941/SP que, aliás determinou 

o sobrestamento de todos os feitos que versem sobre o Tema 990 da Gestão por 

Temas da Repercussão Geral".

Afirma que "a peça inaugural da ação penal não permite margem de 

dúvida razoável a respeito da indevida, ilegal, impertinente e descabida utilização de 

informações detalhadas a propósito da titularidade, origem, data, destino e os 

valores de cada uma das movimentações financeiras obtidas pelo Parquet 

diretamente com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, 

frise-se, sem autorização judicial prévia".

Aduz, outrossim, que "a afirmação de que tal compartilhamento não 

se mostra ilegal e descabido pelo tão só fato de que, destaque-se, em relação a outros 

réus, diversos do paciente, a medida de quebra de sigilos bancário e fiscal já tinha 

sido anteriormente decretada, com o devido respeito, não merece qualquer 

acolhimento, visto que desprovida de qualquer sentido jurídico".

Pugna, inclusive liminarmente, pelo sobrestamento da ação penal.

É o relatório. Decido.

De início, destaco que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o 

não cabimento de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar em prévio 

mandamus, nos termos do disposto no verbete n. 691 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO 
DE DOCUMENTOS. ADVOGADO. PRISÃO PREVENTIVA. 
PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA CONSTRIÇÃO EM SALA DE 
ESTADO MAIOR OU EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO 
CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A 

HC 542911 C542506449641449131494@ C584254290908032605542@
 2019/0326039-0 Documento Página  2 de 11 

Documento eletrônico VDA23622655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  MINISTRO Reynaldo Soares da Fonseca   Assinado em: 30/10/2019 17:50:46
Publicação no DJe/STJ nº 2788 de 05/11/2019. Código de Controle do Documento: 055CF4E6-789E-486E-AA4F-6E9D3E348A48



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Superior  Tribunal  de Justiça   
01MO

TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE PATENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
691/STF. MANDAMUS INDEFERIDO SUMARIAMENTE. 
EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO 
MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 
Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível 
habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos 
de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob 
pena de indevida supressão de instância. Exegese da Súmula 691/STF. 
2. Encontrando-se a decisão da autoridade impetrada suficientemente 
motivada, já que, ao que consta, a liminar foi indeferida porquanto o 
preso, advogado da ativa, estava segregado em dependência especial, 
com instalações e comodidades condignas, não há como se afastar o 
óbice ao conhecimento do remédio constitucional, imposto pela 
Súmula 691/STF, merecendo, portanto, ser confirmado o decisum 
agravado, por seus próprios fundamentos. 3. O revolvimento das 
questões aventadas no writ originário e aqui reiteradas, certamente 
acarretaria a indevida supressão de instância, pois serão alvo de 
exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando 
do julgamento de mérito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
HC 296.884/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, 
julgado em 2/9/2014, DJe 12/9/2014).

Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de 

se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de 

qualquer ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de 

mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e 

em patente desprestígio às instâncias ordinárias.

Na hipótese dos autos, no entanto, verifico que o impetrante aponta 

o descumprimento de determinação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, com repercussão geral reconhecida, no 

sentido da "suspensão do processamento de todos os processos em andamento, que 

tramitem no território nacional e versem sobre o Tema 990 da Gestão por Temas da 

Repercussão Geral".

A propósito:

1) determino, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão do 
processamento de todos os processos judiciais em andamento, que 
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tramitem no território nacional e versem sobre o Tema 990 da Gestão 
por Temas da Repercussão Geral;

2) determino, com base no poder geral de cautela, a suspensão do 
processamento de todos os inquéritos e procedimentos de investigação 
criminal (PIC's), atinentes aos Ministérios Públicos Federal e 
estaduais, em trâmite no território nacional, que foram instaurados à 
míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia autorização 
sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle 
(Fisco, COAF e BACEN), que vão além da identificação dos titulares 
das operações bancárias e dos montantes globais, consoante decidido 
pela Corte (v.g. ADI's nsº 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859, Plenário, todas 
de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 21/10/16);

Consigno que a contagem do prazo da prescrição nos aludidos 
processos judiciais e procedimentos ficará suspensa, consoante já 
decidido no RE nº 966.177-RG-QO, cuja ementa transcrevo, na parte 
que interessa: (...).

A propósito, registro que o tema 990 da Gestão por Temas da 

Repercussão diz respeito ao compartilhamento de dados bancários e fiscais com o 

Ministério Público, para fins penais, sem a intermediação do Poder Judiciário. A 

propósito confira-se a ementa:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 
COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA 
FINS PENAIS, DOS DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS DO 
CONTRIBUINTE, OBTIDOS PELO FISCO NO LEGÍTIMO 
EXERCÍCIO DE SEU DEVER DE FISCALIZAR, SEM A 
INTERMEDIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TRANSFERÊNCIA 
DE INFORMAÇÕES EM FACE DA PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE E DO SIGILO DE DADOS. 
ART. 5º, INCISOS X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA 
PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A 
REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA 
COM REPERCUSSÃO GERAL.

O impetrante assevera que houve compartilhamento de dados do 

COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras – diretamente com o 

Ministério Público Federal, sem a intervenção do Poder Judiciário, situação 
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afirmada, inclusive, pela Magistrada de origem.

Contudo, o trâmite processual não foi suspenso, conforme 

determinado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a Juíza a quo ter 

considerado que a situação dos autos não guarda exata relação com a discussão do 

tema 990 da Gestão por Temas da Repercussão, procedendo, assim, à distinção, nos 

seguintes termos (e-STJ fls. 88/92):

Já no que tange a JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO 
JÚNIOR e ADENOR GONÇALVES, passo a tecer os seguintes 
comentários.

As medidas cautelares de afastamento de sigilo bancário e fiscal foram 
ajuizadas, inicialmente, em face de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO, 
LORENZO MARTINS POMPILIO DA HORA, JULIO RODRIGUES 
BRILHARINHO, MARCELO GUIMARÃES e ROSALINO 
FELIZARDO DE SANTANA, sendo o afastamento de sigilo bancário 
e fiscal em relação a essas pessoas deferido em 26 de abril de 2017.

Aliás, neste ponto mostra-se completamente descabida a tese invocada 
pela defesa de ÉVERTON DA COSTA RIBEIRO quanto à 
necessidade de suspensão da ação penal em decorrência do Relatório 
de Inteligência Financeira nº 26535. Como afirmado pela própria 
defesa, esse relatório data de 11 de maio de 2019, ou seja, mais de 
dois anos após a decretação de afastamento do seu sigilo pelo Juízo.

Dentro do mesmo contexto foi deferido o afastamento do sigilo 
bancário e fiscal de SANDRO JOSÉ DE CARVALHO, SERVIÇOS 
DE ASSISTÊNCIA DA MEDICA DA ILHA DO GOVERNADOR – 
SAMIG, CASA DE SAÚDE SÃO BENTO LTDA., ILMA DIAS 
GUIMARÃES, LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA e 
TAQUARA SOCIEDADE TERRITORIAL E CONSTRUTORA 
LTDA., cuja decisão foi proferida em 29 de maio de 2017. Frise-se 
que TAQUARA SOCIEDADE TERRITORIAL E CONSTRUTORA 
LTDA. refere-se a empresa que possui como sócio ADENOR 
GONÇALVES.

Assim, partir das primeiras informações obtidas por meio do 
afastamento de sigilo bancário e fiscal e em cotejo com o Termo de 
Colaboração premiada firmado com MARCELLO TELLES e o Anexo 
3 do Termo de Colaboração Premiada firmado com EDUARDO E 
LUCIANO BALBINO, foi possível chegar a operações suspeitas de 
ADENOR GONÇALVES, em relação a quem já havia sido deferido o 
afastamento de sigilo da empresa da qual é sócio, TAQUARA 
SOCIEDADE TERRITORIAL E CONSTRUTORA LTDA. e JOÃO 
ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR.

O Parquet Federal, então, solicitou ao COAF - Conselho de Controle 
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de Atividades Financeiras - informações específicas dessas operações, 
quais sejam, em relação a JOÃO ALBERTO MAGALHÃES 
CORDEIRO JÚNIOR a transação envolvendo R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) da conta do Hospital Rio Laranjeiras informada por 
EDUARDO E LUCIANO BALBINO, conforme fl. 212 dos autos nº 
0106404-13.2017.4.02.5101 e, em relação a ADENOR 
GONÇALVES, transação envolvendo saques de valores elevados nos 
dias 25 e 30 de abril de 2014, que já haviam sido identificados quando 
afastado o sigilo de TAQUARA SOCIEDADE TERRITORIAL E 
CONSTRUTORA LTDA.

Apenas após a confirmação dos fatos trazidos pelos colaboradores, 
ou seja, apenas após a comprovação da veracidade – ou indícios de 
veracidade – dos depoimentos é que o Ministério Público Federal 
direcionou a medida de afastamento de sigilo também em face de 
JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR e ADENOR 
GONÇALVES. Percebe-se, assim, que antes de adotar qualquer 
postura que almejasse o afastamento de sigilo de todos os dados dos 
acusados em relação a todo o período investigado, o Ministério 
Público Federal teve a cautela de confirmar as informações 
prestadas pelos colaboradores, justamente a fim de evitar uma 
devassa desnecessária na vida financeira dos acusados.

Pois bem. O precedente invocado pelas defesas, de relatoria do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, nos autos do 
Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, me parece ter como objetivo 
salvaguardar os interesses dos investigados, de forma a coibir medidas 
de afastamento de sigilo sem intervenção do Poder Judiciário e que, 
em razão da ausência de controle da legalidade, acabam sendo 
realizadas de forma temerária.

Destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, nos autos do Recurso 
Extraordinário 1.055.941/SP:

“Isso porque, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 
pelo Plenário no qual se reconheceu a constitucionalidade LC nº 
105/2001 (ADI's nsº 2.386 2.390 2.397 e 2.859, todas de minha 
relatoria, julg. 24/2/16, DJe 21/10/16), foi enfático no sentido de que o 
acesso às operações bancárias se limita à identificação dos titulares 
das operações e dos montantes globais mensalmente movimentados, 
ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas, vedada a 
inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou 
[a] natureza dos gastos a partir deles efetuados, como prevê a própria 
LC nº 105/2001.

Portanto, a depender do que se decidir no paradigma da controvérsia, 
o risco de persecuções penais fundadas no compartilhamento de dados 
bancários e fiscais dos órgãos administrativos de fiscalização e 
controle com o Ministério Público, sem o adequado balizamento dos 
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limites de informações transferidas, podem redundar em futuros 
julgamentos inquinados de nulidade por ofensa às matrizes 
constitucionais da intimidade e do sigilo de dados (art. 5º, incisos X e 
XII, da CF).” Conforme se depreende do trecho acima transcrito, ao 
que parece a preocupação do eminente Ministro que ensejou na 
determinação de suspensão das ações penais e procedimentos 
investigatórios em curso, é com o limite de atuação de órgãos 
administrativos à revelia de autorização judicial, o que poderia ensejar 
em uma violação do direito constitucional ao sigilo de informações.

Não obstante, no caso em análise verifico que a atuação do Parquet 
Federal se deu em sentido diametralmente oposto ao precedente, uma 
vez que a comunicação direta com o COAF ocorreu como forma de 
confirmar os dados fornecidos pelo colaborador, tudo de forma a 
evitar uma devassa na vida bancária e fiscal dos acusados de forma 
desnecessária.

Uma vez confirmada a informação, aí sim requereu o Ministério 
Público Federal o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, de forma 
abranger todos os dados daquele período compreendido no 
requerimento. Aliás, já havia medida de afastamento de sigilo 
bancário e fiscal em curso, sendo que a inclusão de ADENOR 
GONÇALVES e JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO 
JÚNIOR apenas foi requerida após a confirmação dos depoimentos 
dos colaboradores.

Ademais, consoante precedente invocado, foi determinada a suspensão 
nos seguintes termos:

“do processamento de todos os inquéritos e procedimentos de 
investigação criminal (PICs), atinentes aos Ministérios Públicos 
Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que foram 
instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua 
prévia autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de 
fiscalização e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão além da 
identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes 
globais, consoante decidido pela Corte (v.g.ADIs nsº 2.386, 2.390, 
2.397 e 2.859, Plenário, todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 
21/10/16).” No caso em tela, conforme dito linhas acimas, o 
procedimento não foi instaurado à mingua do Poder Judiciário, que já 
tinha autorizado o afastamento do sigilo em relação a outros 
investigados pelos mesmos fatos, de forma que a comunicação direta 
se deu no contexto de uma medida já autorizada judicialmente, acerca 
da qual este Juízo já exercia o controle de legalidade, tanto que deferiu 
o afastamento do sigilo em relação a esses acusados, com base 
também nas informações fornecidas pelo Ministério Público Federal.

Além disso, o material fornecido restringiu-se às operações suspeitas 
informadas, conforme visto acima, não envolvendo nenhuma 
informação além da identificação dos titulares das operações 
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bancárias e dos montantes globais.

Por essas razões é que este Juízo entende pela não aplicação da 
suspensão determinada no âmbito da repercussão geral ao caso 
concreto, tendo em vista que não há como vislumbrar, da 
comunicação específica ocorrida entre Ministério Público Federal e o 
COAF, devassa na vida financeira dos acusados, sendo certo que já 
havia medida cautelar de afastamento de sigilo em curso e a 
informação específica solicitada se deu como forma de confirmar as 
informações dos colaboradores.

Como visto, a Magistrada de 1º grau confirma que houve solicitação 

de informações pelo Ministério Público Federal diretamente ao COAF, sem 

intervenção do Poder Judiciário, entretanto considera se tratar de conduta escorreita 

e que não se enquadra no tema sob discussão em repercussão geral. Explica que 

aquele "Juízo já exercia controle de legalidade" e que "o material fornecido 

restringiu-se às operações suspeitas informadas".

Nessa linha de intelecção, embora realizada a distinção entre a 

hipótese dos autos e o tema em repercussão geral, com a finalidade de justificar a 

não suspensão da ação penal, considero temerário manter o trâmite da ação penal, 

uma vez que, pela leitura da decisão proferida na origem, não é possível dissociar, 

por completo, a situação dos autos da discussão submetida à repercussão geral.

Ademais, em consulta à página eletrônica do Supremo Tribunal 

Federal, verifico que em decisão datada de 23/10/2019, aquela Corte, superando a 

existência de supressão de instância - uma vez que o habeas corpus impetrado no 

Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido -, concedeu a ordem de ofício, nos 

seguintes termo:

A decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli nos autos do 
RE 1.055.941, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de 
Processo Civil, determinou que a suspensão nacional operar-se-ia, de 
forma geral, sobre as múltiplas demandas em que se discute a forma 
de transferência, para fins penais, de dados obtidos por órgãos 
administrativos de fiscalização e controle – incluindo a Receita 
Federal, o COAF e o BACEN. Destaque-se o seguinte trecho da 
fundamentação da decisão:
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    “Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao 
processo pelo requerente agitam relevantes fundamentos, que chamam 
a atenção para situação que se repete nas demandas múltiplas que 
veiculam matéria atinente ao Tema 990 da Repercussão Geral, qual 
seja, as balizas objetivas que os órgãos administrativos de fiscalização 
e controle, como o Fisco, o COAF e o BACEN, deverão observar ao 
transferir automaticamente para o Ministério Público, para fins 
penais, informações sobre movimentação bancária e fiscal dos 
contribuintes em geral, sem comprometer a higidez constitucional da 
intimidade e do sigilo de dados (art. 5º, incisos X e XII, da CF)”. 
(STF, RE 1.055.941/ SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.7.2019)

A decisão, portanto, ordenou a suspensão do processamento de “todos 
os processos judiciais em andamento, que tramitem no território 
nacional e versem sobre o Tema 990 da Gestão por Temas da 
Repercussão Geral” e ainda de “todos os inquéritos e procedimentos 
de investigação criminal (PIC's), atinentes aos Ministérios Públicos 
Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que foram 
instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua 
prévia autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de 
fiscalização e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão além da 
identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes 
globais, consoante decidido pela Corte”.

Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, na presente demanda, 
o Relatório Fiscal de Inteligência Financeira (RFI) do COAF 
compartilhado com o Ministério Público Federal sem autorização 
judicial continha elementos que ultrapassavam as balizas objetivas 
estabelecidas pelo STF no julgamento das ADIs n. 2.386, 2.390 2.397 
e 2.859, quais sejam (i) a indicação dos titulares das operações e (ii) a 
indicação dos montantes globais mensalmente movimentados.

A necessidade de observância dessas balizas objetivas foi 
explicitamente referenciada na decisão do eminente Ministro Relator 
no RE 1.055.941, quando se destacou que:

O julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade pelo Plenário 
no qual se reconheceu a constitucionalidade LC nº 105/2001 (ADI's 
nsº 2.386 2.390 2.397 e 2.859, todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, 
DJe 21/10/16), foi enfático no sentido de que o acesso às operações 
bancárias se limita à identificação dos titulares das operações e dos 
montantes globais mensalmente movimentados, ou seja, dados 
genéricos e cadastrais dos correntistas, vedada a inclusão de 
qualquer elemento que permita identificar sua origem ou [a] natureza 
dos gastos a partir deles efetuados, como prevê a própria LC nº 
105/2001.

Portanto, a depender do que se decidir no paradigma da 
controvérsia, o risco de persecuções penais fundadas no 
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compartilhamento de dados bancários e fiscais dos órgãos 
administrativos de fiscalização e controle com o Ministério Público, 
sem o adequado balizamento dos limites de informações transferidas, 
podem redundar em futuros julgamentos inquinados de nulidade por 
ofensa às matrizes constitucionais da intimidade e do sigilo de dados 
(art. 5º, incisos X e XII, da CF)

No caso dos autos, porém, observa-se que o referido RIF apresentava, 
além dos detalhamentos bancários, informações sobre a origem, a 
natureza e o destino das operações realizadas pelos investigados.

Diante disso, resta claro o descumprimento da decisão proferida por 
este Supremo Tribunal Federal, de modo que a ordem deve ser 
concedida.

Ante o exposto, concedo a ordem para:

(1) determinar, somente em relação ao reclamante, a suspensão do 
andamento do processo penal que tramita em seu desfavor na 7ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;

(...).

Assim, não havendo dúvidas quanto à determinação do Supremo 

Tribunal Federal, entendo que a hipótese dos autos revela ilegalidade manifesta apta 

a autorizar a superação do óbice do enunciado n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 

Dessarte, mister o deferimento da liminar, para suspender a ação penal, ao menos até 

o julgamento do mérito do presente mandamus, momento em que será analisado pelo 

colegiado a adequação ou não da distinção feita pela instância ordinária.

Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a ação penal até o 

julgamento final do presente mandamus.

Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias, 

encaminhando-lhes o inteiro teor da presente decisão. Solicitem-se informações ao 

Magistrado de origem, em especial sobre o andamento da ação penal.

Após, ao Ministério Público Federal para parecer. 

Publique-se.
 

  

Brasília, 30 de outubro de 2019.
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Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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