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DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que julgou procedente
a reclamação ajuizada por Flávio Nantes Bolsonaro.
Na petição inicial da reclamação, a parte autora alega que
autoridade reclamada descumpriu decisão de suspensão nacional
proferida pelo Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE
1.055.941 (tema 990 de repercussão geral), em que se discute a
possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins
penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita
Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização
prévia do Poder Judiciário.
Requereu, assim, fosse julgada procedente a presente reclamação, a
fim de suspender o PIC 2018.00452470, em trâmite no âmbito do MPRJ, e
os Habeas Corpus n. 014980-83.2019.8.19.0000 e 0028203-06.2019.8.19.0000,
no TJRJ.
Em 23.09.2019, solicitei informações ao TJRJ e ao Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro (eDOCs 5 e 34), as quais foram prestadas nos
eDOCs 33 e 40.
Em 30.09.2019, julguei procedente a reclamação, tão somente em
relação ao reclamante, para determinar a suspensão do andamento dos
feitos até o julgamento final, pelo STF, do Tema 990 da Repercussão Geral,
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pautado para 21 de novembro de 2019 (eDOC 36).
Após a prolação da referida decisão, o Ministério Publico do Estado
do Rio de Janeiro interpôs o presente agravo regimental (eDOC 45).
Em 25.11.2019, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou
o seu desinteresse em recorrer da decisão proferida (eDOC 66).
É o relatório. Decido.
No âmbito da Sessão de Julgamento de 28.11.2019, o Plenário do
STF, por unanimidade, determinou a revogação da decisão proferida pelo
eminente Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.055.941, a qual, com
fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinara
a suspensão nacional dos inquéritos e processos judiciais relacionados ao
Tema 990 da Repercussão Geral.
Portanto, considerando que a decisão paradigma que estaria sendo
descumprida pelo ato reclamado não mais subsiste, não há que se falar
em violação à autoridade desta Corte, apta a ensejar o cabimento da
presente reclamação.
Ressalto que, na decisão monocrática proferida no eDOC 36, no
dia 30.09.2019, consignei expressamente que a suspensão do andamento
do PIC 2018.00452470, bem como dos Habeas Corpus 01498083.2019.8.19.0000 e 0028203-06.2019.8.19.0000, ambos em trâmite no TJRJ,
vigoraria até o julgamento final pelo STF do Tema 990 da Repercussão
Geral.
Por esses mesmos fundamentos, julgo prejudicado o agravo
regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro.
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Outrossim, considerando que a Constituição Federal estabelece a
regra da publicidade dos atos processuais e dos julgamentos do Poder
Judiciário, ressalvada a preservação do direito à intimidade do
interessado (art. 93, inciso IX), determino a publicação na íntegra da
presente decisão, mantendo-se o sigilo dos autos, em razão
da
existência de dados bancários e fiscais do reclamante acobertados
pela proteção à intimidade.
Após as comunicações, arquivem-se os autos.
Brasília, 29 de novembro de 2019.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente
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