
Reclamação Disciplinar nº  48/18 - CGMP 

  

 

PORTARIA 

 

 

                                              Tendo chegado ao conhecimento desta 

Corregedoria-Geral que, na data de 24 de abril de 2018, o Doutor Ricardo 

Augusto Montemor, 5º Promotor de Justiça Cível de São Miguel Paulista, 

postou na rede social Facebook o seguinte comentário: “Confesso estar 

muito, mas muito cansado mesmo de toda esta canalhice que é feita no 

STF pelos canalhas Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurelio 

Mello. Não há um só dia em que estes fdp não tentam sacanear e acabar 

com a Lava jato ou botar na rua o bandido corrupto Lula. A solução ideal 

não posso dizer. Perderia o emprego se dissesse o que eles realmente 

merecem. Até quando vamos ter que aguentar esta bandidagem 

togada?”; 

     Considerando que o comentário acima, feito em 

rede social de amplo alcance, gerou repercussão na mídia, de modo a 

comprometer a imagem do Ministério Público, o que fere o dever de 

manter conduta pública e particular ilibada e compatível com o exercício 

do cargo de Promotor de Justiça;  

    Considerando que, ao dirigir por meio da 

publicação ofensas à honra dos integrantes da mais alta Corte do País, 

atingindo, por consequência, o próprio Poder Judiciário, o Promotor de 

Justiça faltou com os deveres de zelar pelo prestígio da Justiça e de zelar 

pelo respeito aos Magistrados; 

     Considerando o disposto no artigo 169, incisos I, II 

e III, da Lei Complementar nº 734/93 (Lei Orgânica do Ministério Público de 

São Paulo), que define tais condutas como infrações a deveres funcionais 

dos membros do Ministério Público;  

     Considerando a Recomendação de Caráter 

Geral CN-CNMP nº 01, de 03 de Novembro de 2016, que dispõe sobre a 

liberdade de expressão e o uso das redes sociais por parte dos membros do 



Ministério Público, veiculada aos integrantes do Ministério Público de São 

Paulo, por meio do Aviso nº 02/2017,  da Corregedoria-Geral do Ministério 

Público, estabelece que o membro do Ministério Público tem o dever de 

guardar decoro pessoal e manter ilibada conduta pública e pessoal, não 

podendo externar posicionamentos em redes sociais que comprometam a 

imagem do Ministério Público e dos seus órgãos, nem violar direitos ou 

garantias fundamentais do cidadão, bem como  deve adotar os cuidados 

necessários ao realizar publicações em seus perfis pessoais nas redes sociais, 

agindo com reserva, cautela e discrição, de modo a evitar a  violação de 

deveres funcionais, orientações não seguidas pelo Promotor de Justiça;    

      Determino seja processada a competente 

Reclamação Disciplinar, na forma dos artigos 11 e 22, do  Ato (N) nº 01/2013-

CGMP, dada a necessidade de apuração dos fatos que, em tese, podem 

configurar ofensa ao disposto no art. 169, incisos I, II e III,  da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, pelo Promotor de Justiça. Providencie-se: 

1. A autuação e registro da presente Reclamação Disciplinar, 

distribuindo-se à Doutora Camila Moura e Silva, DD. Promotora de 

Justiça Assessora desta Corregedoria-Geral, para 

acompanhamento;  

2. Juntada de cópias da publicação feita pelo Promotor de Justiça 

e de comentários feitos a respeito da postagem nos sítios 

eletrônicos www.grupofolha.com.br. e 

www.diariodocentrodomundo.com.br;  

3. Notifique-se o Dr. Ricardo Augusto Montemor, 5º Promotor de 

Justiça Cível de São Miguel Paulista, para prestar informações 

sobre os fatos, no prazo de quinze dias.  

4. Com a resposta, abra-se conclusão. 

   São Paulo, 25 de abril de 2018. 

 

          PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA 

         CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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