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RECDO.(A/S) :H.C.H. 
RECDO.(A/S) :T.J.H. 
ADV.(A/S) :ROBERTO ANTONIO AMADOR 
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IBCCRIM 
PROC.(A/S)(ES) :MAURÍCIO STEGEMANN DIETER 

DESPACHO: 
Vistos.
Ouça-se a Procuradoria-Geral da República a respeito dos pedidos 

de  extensão  e  demais  requerimentos  incidentais  apresentados  após  a 
decisão mediante a qual determinei,  nos termos do art.  1.035,  § 5º,  do 
CPC, a suspensão do processamento dos processos judiciais, inquéritos e 
PIC’s em andamento, instaurados a partir do compartilhamento de dados 
detalhados  pelos  órgãos  de  fiscalização  e  controle  (Fisco,  COAF  e 
BACEN), sem prévia autorização judicial, e 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).

Determino à Secretaria Judiciária, ainda, que oficie:

1)  ao Banco Central do Brasil  para que encaminhe à Corte,  em 5 
(cinco)  dias,  cópia  dos  Relatórios  de  Inteligência  Financeira  (RIF), 
expedidos  nos  últimos  3  (três)  anos pela  Unidade  de  Inteligência 
Financeira  (antigo  COAF),  devendo  prestar,  ainda,  as  seguintes 
informações:

1.1) quais  os  RIF’s  foram elaborados a  partir  de  análise 
iniciada internamente (de ofício)  e  quais  foram os critérios  e 
fundamentos legais para tanto, adotados antes e após a decisão 
do Tribunal Pleno nas ADI’s nºs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.589, pela 
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constitucionalidade da Lei Complementar nº 105/2001;
1.2) quais  os  RIF’s  foram elaborados a  partir  de  análise 

iniciada  por  provocação  de  outros  órgãos  públicos  e  quais 
foram os critérios e fundamentos legais  para tanto,  adotados 
antes e após a decisão do Tribunal Pleno nas ADI’s nºs 2.390, 
2.386,  2.397  e  2.589,  pela  constitucionalidade  da  Lei 
Complementar nº 105/2001;

1.3) quais os meios e/ou plataformas pelas quais os RIF’s e 
os requerimentos recebidos tramitam (ex. papel, e-mail, sistema 
digital – se for o caso, especificar qual o sistema e o modo de 
funcionamento).

2)   ao Ministério da Economia para que encaminhe à Corte,  em 5 
(cinco) dias,  cópia das Representações Fiscais para Fins Penais (RFFP), 
expedidas  nos  últimos  3  (três)  anos  pela  Receita  Federal  do  Brasil, 
devendo prestar, ainda, as seguintes informações:

2.1) quais os RFFP’s foram elaborados a partir de análise 
iniciada internamente e quais foram os critérios e fundamentos 
legais para tanto, adotados antes e após a decisão do Tribunal 
Pleno  nas  ADI’s  nºs  2.390,  2.386,  2.397  e  2.589,  pela 
constitucionalidade da Lei Complementar nº 105/2001;

2.2) quais os RFFP’s foram elaborados a partir de análise 
iniciada  por  provocação  de  outros  órgãos  públicos  e  quais 
foram os critérios e fundamentos legais  para tanto,  adotados 
antes e após a decisão do Tribunal Pleno nas ADI’s nºs 2.390, 
2.386,  2.397  e  2.589,  pela  constitucionalidade  da  Lei 
Complementar nº 105/2001;

2.3) quais os meios e/ou plataformas pelas quais os RFFP’s 
e  os  requerimentos  recebidos  tramitam  (ex.  papel,  e-mail, 
sistema digital – se for o caso, especificar qual o sistema).

Devem os respectivos órgãos informarem a base legal invocada para 
justificar os dados e as informações contidas nos relatórios (RIF e RFFP), 
inclusive  quais  dados  e  documentos  são  anexados  aos  respectivos 
relatórios,  além  do  parâmetro  de  detalhamento  das  informações  que 
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foram eventualmente compartilhadas sem autorização judicial.
Intimem-se.
Brasília, 25 de outubro de 2019.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator
Documento assinado digitalmente
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