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LEONARDO ACCIOLY DA SILVA e ERICK VENÂNCIO LIMA DO 

NASCIMENTO, brasileiros, advogados, Conselheiros Nacionais do Ministério Público na 

vaga destinada à OAB, inscritos no CPF sob os nº 890.262.684-91 e 599.644.302-30, 

respectivamente, podendo ser notificados na sede do CNMP 

(leonardoaccioly@cnmp.mp.br e erickvenancio@cnmp.mp.br) vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência propor a presente REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

MONOCRÁTICO, com fundamento no art. 23, XIII, do RICNMP, determinado pelo 

Exmo. Sr. Corregedor Nacional nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00422/2019-93, o 

que fazem pelos argumentos fáticos e jurídicos a seguir expendidos. 
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– I –  

DOS FATOS 
 

Trata-se de pedido de revisão de arquivamento monocrático determinado pelo 

Exmo. Corregedor Nacional nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00422/2019-93, que 

tinha como objeto a apuração dos fatos noticiados pelo sítio jornalístico “The Intercept”, o 

qual revelou conteúdo de troca de mensagens entre autoridades submetidas à competência 

deste CNMP e uma autoridade judicial à época dos fatos. 

Ao tomar conhecimento da representação formulada pelos ora signatários e pelos 

Cons. Luiz Fernando Bandeira e Gustavo Rocha, o ilustre Corregedor Nacional instaurou a 

Reclamação Disciplinar nº 1.00422/2019-93, ouvindo, posteriormente, os indivíduos 

apontados como sujeitos de uma conversa mantida em um chat de mensagens instantâneas 

e, em seguida, arquivando o procedimento monocraticamente. 

A decisão de arquivamento está fundada nos seguintes argumentos: 

1) Ilicitude dos meios de obtenção dos supostos diálogos; 

2) Impossibilidade de utilização das supostas conversas como 

meio de prova; 

3) Autenticidade duvidosa dos diálogos; 

4) Possibilidade de adulteração dos diálogos; 

5) Análise da ausência de infração disciplinar dos indivíduos 

supostos participantes dos diálogos. 

É justamente em face do arquivamento monocrático que se insurgem os 

peticionários, com base nos fundamentos que se segue, a fim de que, devolvendo ao Plenário 

do CNMP a apreciação dos fatos, seja deflagrado procedimento administrativo de 

sindicância. 

– II – 
NO MÉRITO 

 
II.1 – DO CABIMENTO DA REVISÃO DE ARQUIVAMENTO MONOCRÁTICO 

O procedimento da Revisão de Arquivamento Monocrático está previsto no 

Regimento Interno deste Conselho Nacional no art. 23, XIII, que assim dispõe: 
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“Art. 23. O Conselheiro tem os seguintes direitos: 

[...] 

XIII – propor ao Plenário a revisão do feito arquivado por decisão 

monocrática” 

Como se pode observar, a revisão de arquivamento monocrático está destacada 

no Regimento Interno do CNMP como prerrogativa do Conselheiro Nacional. 

No caso em tela, pretende-se a revisão da decisão monocrática da lavra do 

Corredor Nacional, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 

1.00422/2019-93, instaurada em desfavor do Procurador da República Deltan Martinazzo 

Dallagnol. 

Sendo assim, restando demonstrada a legitimidade processual para, nos termos 

do RICNMP, requerer a revisão de decisão monocrática proferida nos autos do procedimento 

nº 1.00422/2019-93, requer-se o seu conhecimento e processamento para, ao final, 

desarquivar o processo supramencionado e, consequentemente, seja submetida ao Plenário 

o pedido de instauração de Sindicância em desfavor do membro Deltan Martinazzo 

Dallagnol. 

 

II.2 – DOS FUNDAMENTOS DA REVISÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE 

ARQUIVAMENTO 

Como frisado anteriormente, a decisão de arquivamento está fundada nos 

seguintes argumentos: 

1) Ilicitude dos meios de obtenção dos supostos diálogos; 

2) Impossibilidade de utilização das supostas conversas como 

meio de prova; 

3) Autenticidade duvidosa dos diálogos; 

4) Possibilidade de adulteração dos diálogos; 

5) Análise da ausência de infração disciplinar dos indivíduos 

supostos participantes dos diálogos. 
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A decisão monocrática proferida pelo eminente Corregedor Nacional merece ser 

revista, pois, data vênia, ao arquivar o procedimento inviabilizou a análise da existência de 

infração disciplinar com fundamento em argumentos frágeis.  

Passamos à análise de cada um dos fundamentos da decisão de arquivamento 

proferida monocraticamente pelo eminente Corregedor Nacional. 

 

II.2.1 - Ilicitude dos meios de obtenção dos supostos diálogos - Impossibilidade de utilização 

das supostas conversas como meio de prova - Autenticidade duvidosa dos diálogos - 

Possibilidade de adulteração dos diálogos 

A representação noticiou supostos diálogos que foram obtidos pelo sítio “The 

Intercept”. Tais conversas foram, inclusive, objeto de matéria jornalística veiculada no 

programa Fantástico, da Rede Globo. 

É importante registrar que a intenção da representação inicial e do presente 

pedido de revisão da decisão monocrática de arquivamento não é a de obter um édito 

condenatório em desfavor dos supostos envolvidos, mas, sim, fazer com que o Conselho 

Nacional do Ministério Público apure (1) a existência das conversas, (2) o teor das conversas 

supostamente mantidas entre membros do MP e um então magistrado e (3) se as conversas 

se subsomem a infrações disciplinares. 

A decisão de arquivamento que se pretende seja revista fundamentou-se 

basicamente na ilicitude do meio de obtenção dos diálogos divulgados, sem sequer perquirir 

acerca da possibilidade de obter outros meios de prova capazes de verificar a veracidade da 

matéria jornalística veiculada no programa Fantástico, da Rede Globo. 

Evidentemente não se pretende fazer com que provas ilícitas ou derivadas das 

ilícitas sejam utilizadas contra quem quer que seja. Porém, não se pode ignorar a gravidade 

de um fato supostamente ocorrido e atribuído ao representado, o qual fora divulgado por um 

sem número de publicações.  

Nesse sentido, é de destacar a necessidade e a possibilidade de que este CNMP 

proceda a uma verificação preliminar da procedência das informações. A verificação da 
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procedência das informações é um instituto que serve, em última análise, para a preservação 

de direitos fundamentais. 

Trata-se de um mecanismo legalmente previsto para amealhar a verossimilhança 

de uma notícia de infração (penal ou administrativa), bem como a viabilidade da 

investigação, estabelecendo-se, ao final do procedimento, a formação de um juízo de 

possibilidade sobre a materialidade e autoria. 

Aliás o Código de Processo Penal é expresso ao admitir a possibilidade da 

verificação preliminar das informações, ex vi do disposto no art. 5, §3º, senão vejamos: 

“Art. 5º. [...]. 

§3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência 

de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou 

por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 

procedência das informações, mandará instaurar inquérito” (grifos 

nossos). 

 

Assim, a eventual ilicitude da forma de obtenção dos diálogos supostamente 

mantidos entre membros do MP e órgão do Poder Judiciário não impede que este CNMP, 

através da Corregedoria Nacional, realize diligências complementares, a fim de encontrar 

elementos capazes de confirmar ou não a plausibilidade e verossimilhança das informações 

veiculadas em matéria jornalística nacionalmente divulgada pelo programa Fantástico da 

Rede Globo. 

Em tais casos, em que se tem o conhecimento da prática de determinada conduta 

ilícita a partir de matéria divulgada pela imprensa, está-se diante de uma notitia criminis de 

cognição imediata (ou espontânea). Tal terminologia é adotada pela doutrina1 a partir da 

exegese que se faz do art. 5º, I, do CPP, na parte em que a norma reza que o inquérito policial 

será iniciado de ofício quando se tratar de crimes de ação penal pública. 

                                                           
1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume Único. 4ª edição. Ed. Salvador: JusPodivm, 
2016, p. 132 
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Há previsão, de jaez equivalente, no art. 3º da Resolução nº 181/2017 deste 

CNMP, segundo o qual:  

“Art. 3.º O procedimento investigatório criminal poderá ser 

instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito 

de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração 

penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que 

informal, ou mediante provocação”. (Redação dada pela Resolução 

n° 183, de 24 de janeiro de 2018) (Grifos nossos) 

No ponto, é importante mencionar que a jurisprudência do Colendo STJ é 

pacífica quanto à possibilidade de início de investigações a partir de notícias jornalísticas, 

senão vejamos: 

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

GESTÃO FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO 

INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NÃO OCORRÊNCIA. 

ATOS DE GESTÃO. ATOS DECISÓRIOS. FORO POR 

PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO DETENTOR DO FORO COMO 

TESTEMUNHA E NÃO COMO INVESTIGADO. 

INVESTIGAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM NOTITIA 

CRIMINIS DE COGNIÇÃO IMEDIATA. NOTÍCIA 

VEICULADA EM IMPRENSA. REPORTAGEM 

JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. 

[...] 

9. In casu, "uma reportagem jornalística pode ter o condão de 

provocar a autoridade encarregada da investigação, a qual, no 

desempenho das funções inerentes a seu cargo, tendo notícia de 

crime de ação penal pública incondicionada, deve agir inclusive 

ex officio (a licitude das provas apresentadas na reportagem não é 

tema que possa, no escopo exíguo de cognição do writ, ser aferida 

com mínima segurança, não sendo ocioso lembrar o sigilo da fonte, 



 
 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

constitucionalmente assegurado)", sem olvidar a "farta 

documentação que foi acostada pela autoridade policial e pelo 

próprio Parquet Federal". (Grifos nossos) 

(STJ – 6ª Turma, RHC 98056/CE, rel. Min. Antônio Saldanha 

Palheiro, j. 04/06/2019, DJe 21/06/2019). 

 

Dessa forma, à luz do art. 18, VI do RICNMP, são requisitos necessários para a 

instauração de sindicância a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria de 

infração disciplinar. 

Ademais, a sindicância, nos termos da norma plasmada no art. 81 do RICNMP, 

é procedimento investigativo sumário destinado a apurar irregularidades atribuídas a 

membro ou servidor do Ministério Público. 

Com efeito, para a configuração de justa causa para a instauração do 

procedimento investigativo no âmbito deste CNMP (sindicância), seguindo o escólio de 

Afrânio Silva Jardim, "torna-se necessário [...] a demonstração, prima facie, de que a 

acusação não [seja] temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. 

Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria, existência material 

de uma conduta típica e alguma prova de que sua antijuridicidade e culpabilidade. Somente 

diante de todo este conjunto probatório é que, a nosso ver, se coloca o princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública" 2.  

A justa causa necessária para a instauração da Sindicância está presente neste 

caso, a saber, indício de autoria e de materialidade (membro do Ministério Público em 

atuação concertada com magistrado em procedimento e processo penal). 

Sendo assim, considerando que uma matéria jornalística pode ter o condão de 

provocar a autoridade encarregada da investigação, que tem o dever de agir inclusive de 

ofício se tiver notícia de conduta que possivelmente se subsuma a infração disciplinar, 

exsurge o dever de o Conselho Nacional do Ministério Público instaurar Sindicância para 

                                                           
2 (JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, fl. 97). 
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apurar a veracidade da matéria veiculada pelo programa Fantástico, da Rede Globo, a fim de 

apurar possível falta funcional de membro do Ministério Público Federal. 

Sendo assim, considerando que uma matéria jornalística pode ter o condão de 

provocar a autoridade encarregada da investigação, que tem o dever de agir inclusive de 

ofício se tiver notícia de conduta que possivelmente se subsuma a infração disciplinar, 

exsurge o dever de o Conselho Nacional do Ministério Público instaurar Sindicância para 

colher os elementos necessários à deflagração de um possível PAD contra o representado 

ou, caso contrário, para a formação de um juízo de certeza quanto à ausência de 

responsabilidade do membro. 

Cumpre observar que a licitude das provas apresentadas na reportagem não é 

tema que possa inviabilizar uma apuração dos fatos por este CNMP. Noutro dizer, afirmar 

que a Corregedoria Nacional não apurará os fatos por tratar-se de áudios vazados sem 

autorização do Poder Judiciário, importa, na prática negar a própria essência do Conselho 

Nacional do Ministério Público de controlar, de fiscalizar e de zelar para que a atividade 

ministerial seja exercida de forma ilibada, sem máculas, sem abusos.  

Não se está aqui defendendo a deflagração de procedimento com base em prova 

obtida por meio ilícito, mas não se pode fechar os olhos para a existência de outros elementos 

e de outros mecanismos de apuração dos fatos noticiados em matéria jornalística. 

Assim, impedir o prosseguimento de investigações preliminares sob o 

fundamento de preservar intimidade e privacidade do representado por conta de uma prova 

obtida por meios ilícitos, sem perquirir acerca da viabilidade da realização de outras 

diligências, a fim de obter outros elementos informativos, é o mesmo que violar a 

Constituição, pois pairam dúvidas, no caso concreto, acerca da eventual violação aos direitos 

de outrem, notadamente os princípios do devido processo legal, a ampla defesa, o 

contraditório por membros do MP. 

Note-se que apenas ouvir o representado não significa verificar indícios de 

veracidade das informações; não significa exercer controle externo do Conselho Nacional; e 

não permite de forma apriorística julgar a ausência de infração disciplinar analisando o 

mérito dos diálogos. 
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Para que se possa estabelecer aquele juízo de possibilidade sobre a materialidade 

e autoria é imprescindível o aprofundamento das investigações no sentido de apurar se os 

indícios da existência do fato noticiado pela imprensa traduzem-se em materialidade, ou seja, 

verificar se houve de fato um ajuste processual, através de conversas envolvendo órgãos do 

Ministério Público, a respeito da condução de um determinado processo judicial. 

 

II.2.2 - Análise da ausência de infração disciplinar dos indivíduos supostos participantes 

dos diálogos 

Da análise da decisão monocrática de arquivamento, percebe-se que o 

Corregedor Nacional, em um juízo hipotético, entendeu pela atipicidade dos diálogos 

mantidos entre o representado e o então magistrado que presidia uma ação penal relativa à 

“operação lava jato”. 

Segundo consta do decisum, os “contatos com as partes de processos e 

procedimentos, advogados e magistrados, afiguram-se essenciais para a melhor prestação 

de serviços à sociedade. Igualmente, pressupõe-se para os Membros do ministério Público 

a mesma diligência da honrosa classe dos advogados que vão despachar processos e 

conversam, diariamente, com magistrado”. 

Não é assim que entendemos, data venia ao entendimento do Corregedor 

Nacional. Em verdade, as notícias veiculadas pela imprensa revelam fortes indícios de uma 

relação promíscua entre membros do MP e um ex-magistrado na condução de um caso 

concreto. Tal fato, por si só, traduz justa causa para a abertura de sindicância. 

É que, a partir da matéria veiculada pelo programa Fantástico, da Rede Globo, o 

que se viu foi uma possível atuação concertada entre Ministério Público e magistrado e, com 

isso, uma violação à boa-fé objetiva na seara processual. 

Para muito além de uma mera questão principiológica, a boa-fé processual diz 

respeito com o dever de comportar-se de forma ética, com lealdade, a fim de que se obtenha 

ao final da marcha processual uma decisão de mérito justa e efetiva.  
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A violação da eticidade processual, consistente numa atuação previamente 

combinada dos atos processuais entre membros do MP e magistrado, fere o que o direito 

alemão classifica como lealdade e confiança (treu und glauben) e, por esta razão, se pode 

dizer que faltou probidade na atuação dos membros do Ministério Público Federal apontados 

na notícia veiculada no programa “Fantástico”.   

Os fatos ali noticiados são demasiadamente graves, especialmente porque o 

Parquet deve conduzir-se com imparcialidade, pois deve ele defender os interesses da 

sociedade e fiscalizar a aplicação e a execução de medidas legais, sempre pautado na 

legalidade.  

Eventuais aconselhamentos ou recomendações oriundas do juiz da causa 

denotam uma quebra na imparcialidade e, consequentemente, uma improbidade em seu 

atuar.  

O comportamento imputado ao Procurador da República viola o disposto no art. 

4º do Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União e da Escola Superior do 

Ministério Público da União, aprovado pela Portaria nº 98, de 12 de setembro de 2017, que 

define as condutas dos membros do Ministério Público, senão vejamos: 

“Art. 4º São compromissos de conduta ética:  

I. atender demandas com postura ética e de modo imparcial, probo e 

efetivo, sendo vedada qualquer atitude procrastinatória, 

discriminatória ou que favoreça indevidamente alguma parte;  

II. não utilizar indevidamente informações obtidas em decorrência 

do trabalho para benefício próprio ou de outrem, sendo imperioso o 

sigilo quando ainda não divulgadas ou até o prazo que a lei 

determinar;  

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

III. atuar com imparcialidade no desempenho das atribuições 

funcionais, não permitindo que convicções de ordem político-

partidária, religiosa ou ideológica afetem sua isenção; 

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

V. declarar-se impedido ou suspeito em situações que sua 

independência ou imparcialidade possam estar prejudicadas 
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para o desempenho de suas funções, observando-se as hipóteses 

legais; 

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

XX. exercer suas atribuições administrativas, jurídicas e técnicas 

com rigor técnico e moral, obedecendo também as normas 

deontológicas e específicas das respectivas profissões.” 

 

Dessa forma, as notícias veiculadas amplamente pela imprensa nacional revelam 

indícios da possível existência de um conluio entre o membro do Ministério Público Federal, 

Deltan Martinazzo Dallagnol, e um ex-magistrado, quando da instrução processual, havendo 

possivelmente quebra da imparcialidade do representante ministerial. 

Fortalecem ainda mais os indícios da existência de um ajuste entre os órgãos 

supramencionados o teor de uma notícia publicada no sítio eletrônico do jornal Estadão, com 

o seguinte título “‘Não tem orientação nenhuma ali’, diz Moro sobre conversa com 

Dallagnol”3. 
Da notícia acima citada, tem-se que a autoridade ali apontada reconhece 

indiretamente a existência do fato, ou seja, dos diálogos, mas questiona a autenticidade 

porque os diálogos não constam mais em seus registros. 

Ora, o teor da matéria supracitada não pode ser considerado prova, mas a toda 

evidência revela indícios da existência do fato (diálogos havidos entre membro do MP e 

magistrado para definir estratégias de instrução processual) e, também, da autoria do ilícito 

administrativo, admitindo-se, dessa forma, a deflagração de sindicância. 

Em outra reportagem, desta vez do portal VEJA, “Fora dos autos (e dentro do 

Telegram), o atual ministro pediu à acusação que incluísse provas nos processos que 

chegariam depois às suas mãos, mandou acelerar ou retardar operações e fez pressão para 

                                                           
3 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nao-tem-orientacao-nenhuma-ali-diz-moro-sobre-troca-de-
mensagens-com-dallagnol,70002863939 
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que determinadas delações não andassem. [...] comportou-se como chefe do Ministério 

Público Federal, posição incompatível com a neutralidade exigida de um magistrado"4. 

Cite-se, ainda, a reportagem divulgada no portal G1, cujo título é “Site divulga 

trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e a Sérgio Moro”5. 

Assim, havendo indícios (consistentes nas notícias veiculadas por toda a 

imprensa do País) de que os membros representados atuaram como verdadeiros acusadores 

de exceção, há justa causa para a instauração de sindicância, a fim de apurar possível 

violação do dever funcional de desempenhar com probidade as suas funções, nos termos do 

disposto no art. 236, IX, da LC nº 75/93. 

– III – 
DO PEDIDO 

 
Ante os argumentos fáticos e jurídicos acima expendidos, requeremos, com 

fulcro no disposto no art. 23, XIII, do RICNMP, a revisão da decisão monocrática de 

arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 1.00422/2019-93, a fim de que seja instaurada 

Sindicância em face do Procurador da República, Deltan Martinazzo Dallagnol, bem como 

dos demais membros do MPF mencionados nas notícias veiculadas pela imprensa, pois, com 

base em notitia criminis de cognição imediata, há justa causa para tanto.  

É o que se requer. 

Brasília, 13 de agosto de 2019. 

 
(documento assinado por certificação digital) 

LEONARDO ACCIOLY DA SILVA 
Conselheiro 

 
 

(documento assinado por certificação digital) 
ÉRICK VENÂNCIO LIMA DO NASCIMENTO 

Conselheiro 
 

                                                           
4 https://veja.abril.com.br/politica/dialogos-veja-capa-intercept-moro-dallagnol/ 
5https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/09/site-divulga-trechos-de-mensagens-atribuidas-a-
procuradores-da-lava-jato-e-a-sergio-moro.ghtml 


