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MEMORIAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA 
REPÚBLICA 

Ref. Processo n2 1.00211/2018-24 

Assunto: A liberdade de expressão de juízes e dos membros do Ministério Público. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, Dr. Luiz Fernando Bandeira de Mello 

Filho 

1. Tratam os presentes memoriais da possível instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Procurador da República Dr. 

Carlos Fernando dos Santos Lima, por conta de manifestação em rede social 

realizada em 28/06/17. O ato configuraria, em tese, no ver do Corregedor Nacional do 

MP, o cometimento da infração disciplinar consistente na ofensa ao dever de guardar 

decoro pessoal, previsto no artigo 236, X, da LC 75/93. 

2. Os memoriais abordam, ainda, a Recomendação de Caráter Geral 

C -CNMP nQ 01, de 03 de novembro de 2016, emitida pelo então Exmo. Corregedor 

acional, Sr. Claudio Portela, a qual dispõe sobre liberdade de expressão, a vedação da 

atividade político-partidária, o uso das redes sociais e do e-mail institucional por parte dos 
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Membros do Ministério Público e estabelece diretrizes orientadoras para os Membros, as 

Escolas, os Centros de Estudos e as Corregedorias do Ministério Público brasileiro. 

3. Conforme se demonstrará a seguir, a referida Recomendação 

impacta, sem fundamento legal, a atuação dos membros do Ministério Público, 

impondo limitações com amplos contornos de censura no que tange à liberdade de 

expressão e atuação de promotores e procuradores. A generalidade dos termos nela 

utilizados também acarreta imensa insegurança jurídica aos membros, tanto na 

atuação funcional, quanto na esfera privada. 

4. Esta Associação já se manifestou1 perante este douto Conselho 

contrariamente à possibilidade de serem os membros tolhidos de sua liberdade de 

expressão, bem como de sua independência funcional. É exatamente o pano de fundo 

da matéria em discussão. 

5. Com efeito, vivendo numa democracia no século XXI, o 

procurador Carlos Fernando dos Santos Lima agiu no seu legítimo direito de crítica a 

autoridades republicanas e, noutro momento, exerceu um sagrado direito de defesa, 

diante de avanços contra o trabalho de sua Instituição e os valores que lhe incumbe 

proteger. 

1 Manifestação PRESI/ ANPR!JRC n 11 002/2016 e Embargos de Declaração apresentados contra 
decisão do CNMP que aprovou a proposta de Recomendação que estabelece a Política de 
Comunicação Social do Ministério Público Brasileiro. 
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6. Calá-lo é impor mordaça a todos os membros do Ministério 

Público brasileiro. Silenciar a livre expressão do pensamento seja de quem for 

impede a evolução das ideias e contribui para sedimentação de vícios. 

7. Ao chamar a atenção de todos os cidadãos para os terríveis males 

que a corrupção representa para o País e para os direitos do povo, o procurador 

Santos Lima também exerce atividade absolutamente compatível com as funções que 

desempenha no sistema de Justiça brasileira. 

8. O Ministério Público não fala apenas nos autos. Deve defender 

suas opiniões oficiais nos vários ambientes de debate público, eis que todos eles são 

legítimos conforme a Constituição e são também necessários à promoção do bem 

comum e da Justiça. Opiniões são ouvidas pelos membros do Parlamento e merecem 

a reflexão dos demais integrantes dos poderes da República. Opiniões são 

consideradas pelos cidadãos que têm nessas autoridades seus servidores, as quais lhe 

devem contas dos seus fazeres e afazeres. 

9. Devido às suas dimensões transnacionais e à sua evidente 

complexidade, nos campos social, político e econômico, o caso Lava Jato, tem na 

comunicação social, um dos seus importante pilares. É preciso comunicar as ações de 

procuradores, policiais e auditores, agir de modo transparente, rebater críticas 

públicas e refutar ataques. Esses sempre virão e é fundamental que haja o debate , em 

quaisquer esferas, aqui incluído o ciberespaço. 

ANPR - Associação Nacional dos Procuredores da ~biice 
SAF Sul quadra 04 conJunto C bloco B sala 113 U4 Cep 70 050 900 B flta (DF) 

Tel 55 (61) 3961 9025 Fax 55 (61) 3201 9023 3 



,~,anpr 
jlf Associação Nacional dos ~ Procuradores da República 

10. O diálogo de funcionários públicos, inclusive de procuradores e 

promotores, com a sociedade também nas redes sociais é um ganho civilizatório. Um 

promotor ou procurador não se despe dessa condição quando vive sua vida privada, 

nem deixa de ser cidadão quando age na suas lides públicas. Cercear o membro do 

Ministério Público em sua liberdade de expressão é dar-lhe meia cidadania. 

11. Restrições à liberdade de expressão devem ser interpretadas 

restritivamente. O que está em questão no caso do procurador Carlos Fernando seria 

suposta "quebra de decoro", um conceito que pode ser elastecido até tomar a forma 

de mordaça. 

12. A simples instauração de procedimento disciplinar sobre um 

membro do Ministério Público, já tem um efeito intimidatório sobre a tão cara 

liberdade de expressão, cujos contornos, inclusive no que tange à responsabilidade 

civil em caso de abuso, só podem ser definidos por lei. E essa, com a devida vênia, é 

bastante clara: não há limites outros que não os da injúria, difamação ou calúnia 

puníveis, 

13. Vale ressaltar que pende ainda de decisão no STF o 

RE 662.055/SP, da relatoria do min. Luiz Roberto Barroso, no qual foi levantado o 

Tema 837 de repercussão geral, para "Definição dos limites da liberdade de 

expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os 

da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para 

identificar h ipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante 
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condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências 

jurídicas." 

14. Ao votar a favor da atribuição de repercussão geral ao referido 

recurso extraordinário, o ministro Luiz Roberto Barroso asseverou: 

"A construção de parâmetros a serem considerados na ponderação 
entre a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais é 
matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista 
( econômico, político, social e jurídico), haja vista a relevância e a 
transcendência dos direitos envolvidos num Estado Democrático de 
Direito. Além disso, a decisão recorrida, ao impor limites e restrições 
àquilo que a recorrente pode publicar em sua página eletrônica, 
aparentemente contrariou o entendimento deste Tribunal, o que basta 
para o reconhecimento da repercussão geral (CPC, art. 543-A, § 32

) . 

Bem o demonstra o deferimento da medida liminar na Rcl 11.292 pelo 
eminente Min. Joaquim Barbosa, por aparente violação à ADPF 130, 
Rel. Min. A yres Britto, em cuja ementa constam, entre outros pontos, 
os seguintes: Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as 
tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, 
pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação 
jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet 
(rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a 
qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e 
opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de 
comunicação." 

15. Adiantar essa discussão em órgão de controle, com a possível 

impu tação de sanções disciplinares a membro do Ministério Público, quando a 

Suprema Corte selecionou o tema para reflexão constitucional mais profunda 

representa frontal ameaça à própria liberdade de expressão. Essa tem merecido, ao 
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longo dos séculos, as mais aguerridas defesas e as mais sólidas proteções, sempre 

voltadas à sua expansão, jamais à sua restrição. Respeitadas as visões divergentes, as 

diferentes posições sobre a necessidade ou não de contenção da atuação do 

Ministério Público na comunicação social não se resolvem pela via disciplinar; 

dependem ao menos de lei em sentido formal e material que oriente a conduta dessas 

autoridades no exercício de sua liberdade de expressão. 

16. Este direito fundamental está protegido pelo art. 5º, inciso IV, da 

Constituição Federal de 1988, segundo o qual "é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato", e pelo inciso XIV do mesmo artigo, que assegura a 

todos o acesso à informação. Tal é a dimensão constitucional desse direito civil e 

dessa prerrogativa de participação política, que o art. 220 da CF dispõe que "a 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na 

Constituição", o que inclui a previsão de que nenhuma lei conterá' dispositivo que 

possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 

veículo de comunicação social, observado o disposto no art. Sº, incisos IV, V, X, XIII e 

XIV, sendo ao fim vedada "toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística". 

17. Diante da acentuada complexidade desses dispositivos com 

dimensão no marco internacional de proteção de garantias, temerário pretender 

regular a liberdade de manifestação dos membros do Ministério Público pela via 
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disciplinar, de viés punitivo, antes mesmo do amadurecimento da questão no plano 

dos direitos, na esfera apropriada para a sua definição: o Parlamento e a Suprema 

Corte, intérprete última da Constituição. 

18. Neste diapasão, vale lembrar que o STF já decidiu que "as 

liberdades de expressão e de inforrnac,ão e, especificamente, a liberdade de imprensa, 

somente podem ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais, sempre em razão 

da protec,ão de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, 

como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral". (STF, 

RE 511.961/SP, rel. rnin. Gilmar Mendes, j. em 17.06.2009). 

19. Noutra ocasião, o STF assentou a "plenitude da liberdade de 

imprensa corno reforc,o ou sobretutela das liberdades de rnanifestac,ão do 

pensamento, de inforrnac,ão e de expressão artística, científica, intelectual e 

cornunicacional. Liberdades que dão conteúdo às relac,ões de imprensa e que se 

põem corno superiores bens da personalidade e mais direita ernanac,ão do princípio 

da dignidade da pessoa humana." (STF, Pleno, ADPF 130/DF, rel. Carlos Ayres Brito, 

j. em 30.04.2009). 

20. Considerando o que ora se discute no CNMP, vale lembrar que o 

terna também está sujeito a decisão do STF na ADPF 17 3/SP, proposta contra 

dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo que 

limitariam a liberdade de expressão de servidores públicos locais. 
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21. Não devemos ignorar que num dos textos selecionados como 

objeto do procedimento disciplinar, o procurador regional Carlos Fernando nada 

mais faz do que exercer retorsão a ataques ao labor investigativo do Ministério 

Público. Se críticas injustas se alçam publicamente contra a atividade persecutória do 

Estado, representado pelo MPF no Paraná, imprescindível que também seja ouvida a 

defesa pública contra tais investidas. 

22. Enfraquece o MP quem reduz a capacidade de comunicação de 

seus integrantes, os quais prestam serviço público quando rendem contas aos 

contribuintes e quando reagem a investidas destinadas a interromper, por meios 

ilegítimos, a marcha das ações penais que visam à punição de quem lesou o erário. 

23. O movimento por disciplina que ora mira membros do 

Ministério Público pode resultar no alargamento do conceito de "falta de decoro", 

capaz de restringir o direito de crítica de todos os integrantes da Instituição. Tal 

tentativa, se concretizada, representará poda absolutamente incabível no regime 

constitucional e diante dos tratados de que o País é parte. Ninguém é imune a 

críticas. Todos os cidadãos têm direito a elas. 

24. Respeitar a liberdade de expressão dos cidadãos, servidores 

públicos ou não, consiste em aceitar, sem horror nem assombro, que o mais rigoroso 

adversário pronuncie em voz alta mesmo aquilo que consideramos detestável. 

25. A liberdade de expressão dos homens e das mulheres que se 

dedicam à vida pública não é menor do que as dos cidadãos em geral, não custa 
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repetir. Esta é uma ideia que deve ser enunciada e compreendida. Promotores e 

procuradores estão proibidos de dedicar-se a atividades político-partidárias, mas não 

são privados de opinião sobre a vida da pólis em que vivem. Como qualquer 

cidadão, têm eles direito à opinião e a expressão. 

26. Acidez, mordacidade e objetividade não se alçam a condutas 

criminosas ou a faltas disciplinares. "Os que estão no poder invocam a ordem; os que 

estão na oposição, a liberdade", vaticinou Tamoyo y Baus. Portanto, não vejamos 

excesso onde só há retórica, não se busque desrespeito onde reside apenas a crítica 

justa, não se divise ofensa onde só há verdade, ao menos a verdade na qual se crê. 

27. A crítica direta, franca e objetiva, seja a quem for, é uma benesse 

que todos recebemos diretamente das declarações de direitos do homem, das 

convenções internacionais de direitos humanos e da Constituição. 

28. O Código Penal não considera injúria ou difamação punível 

ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, ou a opinião desfavorável da crítica 

literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou 

difamar. Somando-se tais franquias ao dever dos funcionários públicos de 

publicidade e transparência não há nada a reprovar na conduta de membro do 

Ministério Público que, em razão de sua função, presta contas à sociedade sobre o 

que investiga e processa e que denuncia as estratégias, estas sim ilícitas, destinadas a 
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manter esquemas criminosos tradicionais e vantajosos em pleno funcionamento, em 

ofensa às leis da República e às decisões dos tribunais. 

29. Ao direito dos cidadãos à informação corresponde o dever dos 

funcionários e autoridades públicas de comunicar-se claramente, no propósito maior, 

que a Constituição protege e estimula, de dar publicidade ao que é determinante 

para os destinos de causas muito complexas, especialmente aquelas que incomodam 

potentados políticos e econômicos. 

30. John Stuart Mill (1806-1873) sustentava que sem a plena 

liberdade não pode haver progresso científico, jurídico ou politico. Somente a livre 

discussão das ideias pode levar à evolução nesses campos. Na sua obra "A 

Liberdade", de 1859, Mills professou que a livre expressão das ideias, falsas ou 

verdadeiras, não deve ser temida e que o direito de opinião não pode ser suprimido 

ou cerceado por considerações econômicas ou morais, mas somente quando cause 

dano injusto. 

31. No caso Hustler Magazine vs. Falwell (1988), a Suprema Corte 

dos Estados Unidos decidiu: 

"At the heart of the First Amendment is the recognition of the 
fundamental importance of the free flow of ideas and opinions on 
matters of public interest and concem. Toe freedom to speak one's 
mind is not only an aspect of individual liberty - and thus a good 
unto itself - but also is essential to the common quest for truth and 
the vitality of society as a whole. We have therefore been particularly 
vigilant to ensure that individual expressions of ideas remain free 
from govemmentally imposed sanctions." Toe First Amendment 
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envisions that the sort of robust political debate that takes place in a 
democracy will occasionally yield speech critical of public figures 
who are "intimately involved in the resolution of important public 
questions or, by reason of their fame, shape events in areas of concern 
to society at large". ln New York Times, the Court held that the First 
Amendment gives speakers immunity from sanction with respect to 
their speech concerning public figures unless their speech is both 
false and made with "actual malice", i.e., with knowledge of its 
falsehood or with reckless disregard for the truth of the statement. 
Although false statements lack inherent value, the "breathing space" 
that freedom of expression requires in order to flourish must tolerate 
occasional false statements, lest there be an intolerable chilling effect 
on speech that does have constitutional value." 

32. Na rica experiência judiciária daquele país, também merece 

menção o importante precedente sobre sobre liberdade de expressão política, 

sedimentado no caso Brandenburg v. Ohio (1969), no qual a Suprema Corte assegurou 

as cidadãos locais o direito de expressar-se abertamente sobre processos 

revolucionários ["the right evento speak openly of violent action and revolution"]: 

[Our] decisions have fashioned the principie that the constitutional 
guarantees of free speech and free press do not allow a State to forbid 
or proscribe advocacy of the use of force or law violation except 
where such advocacy is directed to inciting or producing imminent 
lawless action and is likely to incite or cause such action. 

33. Já no caso Garrison v. Louisiana (1964), a Suprema Corte norte

americana reverteu a condenação de promotor de Justiça (district attorney) daquele 

Estado por difamação, quando em urna entrevista à imprensa criticara a ineficiência, 
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a leniência e o excesso de férias de juízes locais, práticas que, a seu ver, dificultavam 

os esforços do Ministério Público na luta contra o crime na sua comarca. 

34. O tribunal reconheceu que o discurso do promotor Jim Garrison 

merecia proteção da Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos e se 

encaixava no precedente aprovado pouco antes, no caso New York Times vs. 

Sullivan (1964). Neste julgado, a Suprema Corte limitou as sanções cabíveis pelo 

exercício do direito de crítica à conduta de autoridades públicas somente admitindo 

responsabilização criminal quando quem a expressa tem consciência de sua falsidade 

ou demonstra indiferença grosseira quanto à sua veracidade. Tal decisão, que tem 

interesse para o caso em discussão no CNMP, se adequadamente transplantada para 

a realidade brasileira, como inspiração de direito comparado sobre norma de 

conteúdo universal, impediria de pronto a punição do procurador Carlos Fernando 

dos Santos Lima por suas críticas a juízes e a outras autoridades públicas brasileiras. 

35. A transcrição de uma passagem do caso Garrison nos ajuda a 

elucidar a impossibilidade de punição de quem expresse críticas honestas a 

autoridades públicas. Em qualquer caso, nos quais haja crítica a autoridades ou a 

suas condutas em atividades públicas, a proteção à reputação individual é superada 

pelo interesse público superior, assegurado pela Constituição, de difusão da 

verdade". [ln any event, where the criticism is of public officials and their conduct of 

public business, the interest in private reputation is overborne by the larger public 

interest, secured by the Constitution, in the dissemination of truth.] 

ANPR - Associação Nacional dos Procuradores da Repítblica 
SAF Sul quadra 04 conJunto C bloco B sala 113/114 Cep 70 050 900 B as1lla (DF) 

Tel 55 (61) 3961 9025 Fax 55 (61) 3201-9023 12 



,~,anpr 
" Associação Nacional dos ~ Procuradores da República 

36. O caso Garrison vs. Lousiana seguiu as mesmas linhas do 

precedente New York Times vs. Sullivan (1964), cujo exame é absolutamente 

pertinente. No contexto do caso New York Times vs. Sullivan, cabe à pessoa ofendida 

demonstrar que o autor da opinião questionada agiu com malícia de enganar, estava 

ciente da mentira e lhe foi indiferente ou teve a intenção deliberada de mentir (actual 

malice), para que se admita sua responsabilização civil. 

37. Em editorial publicado em março de 2014, no cinquetenário do 

precedente, o New York Times registrou que "the ruling was revolutionary, because 

the court for the first time rejected virtually any attempt to squelch criticism of public 

officials - even if false - as antithetical to the central meaning of the First 

Amendment. Today, our understanding of freedom of the press comes in large part 

from the Sullivan case. Its core observations and principles remain unchallenged, 

even as the Internet has turned everyone into a worldwide Publisher - capable of 

calling public officials instantly to account for their actions, and also of ruining 

reputations with the click of a mouse". 

38. De fato, segundo a Suprema Corte em New York Times vs. 

Sullivan, há um "profundo compromisso nacional com o princípio de que o debate 

de temas de interesse público deve ser desimpedido, robusto e amplo, podendo 

incluir ataques veementes, cáusticos e por vezes desagradáveis à Administração 

Pública e aos governantes". ["profound national commitment to the principie that 

debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it 
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may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on 

government and public officials." 

39. Há ainda dois outros precedents que marcam a evolução da 

compreensão do alcance do liberdade de expressão. Em Terminiello vs. Chicago (1949), a 

SCOTUS afastou a condenação do padre católico Arthur Terminiello por violação da paz 

pública. Enquanto discursava para a Associação dos Veteranos Cristãos da América, 

criticando negros, uma multidão protestava do lado de fora. O evento terminou em 

confronto e tumulto. Terminiello foi condenado a pagar uma multa de 100 dólares por violar 

uma ordenação municipal que proibia qualquer discurso que fomentasse o ódio, criasse 

condições para tumulto ou provocasse desordem. A Suprema Corte, revertendoa 

condenação, afirmou que norma do município de Chicago era inconstitucional por violação à 

primeira e à décima quarta emenda. A maioria dos juízes, representados por Justice Douglas, 

sustentaram que : 

A vitalidade das instituições civis e políticas dependem do livre 

debate. Apenas por meio dele e da livre toca de ideias é que o 

governo se mantém permeável à vontade do povo e a mudança 

pacífica é efetividade. O direito de falar livremente e promover o 

debate de iedias e programas é portanto uma das essenciais 

distinções que separa as sociedades democráticas do regimes 

totalitários" 
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40. Nesse mesmo julgado, Douglas defendeu que o propósito da liberdade de 

expressão é estimular a disputa de ideias mesmo quando isso provoque a ira das 

pessoas; na verdade, o conteúdo provocativo e inflamável do discurso pode 

potencialmente ser visto como positivo. Eles podem atingir preconceitos e 

preconcepções e ter efeitos profundos enquanto impelem a aceitação de uma ideia. 

41. A tese central da liberdade de expressão nos tribunais americanos foi lançada em 

Schenck vs. United States (1919), e depoisprogressivamente alargado . Nesse 

precedente, o juiz Holmes formulou a defesa da liberdade de expressão com base 

no livre mercado de ideias. Eis sua posição: 

"Quando as pessoas percebem que o tempo contrariou muitas fés 

combativas, elas passam a acreditar, ainda mais do que nos 

fundamentos de suas próprias condutas, que o melhor caminho para 

o bem fundamental que todos almejam é o livre comércio das ideias 

- que o melhor teste para a verdade é o poder que o pensamento 

tem de acabar sendo aceito no mercado das ideias" 
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42. Essas ideias se adequam perfeitamente à realidade constitucional 

e convencional brasileira. O art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

diz que "Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que 

implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e 

difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de 

expressão." 

43. Tal direito também está no art. 19 do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, de 1966. 

ARTIGO 19 
1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e 
idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro meio de sua esco1ha. 

3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo 
implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, 
poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: 
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 
pessoas; 
b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 
públicas. 
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44. Proteção está a liberdade de pensamento e expressão prevista no 

artigo 132 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), o qual praticamente repete o conteúdo do artigo 19 do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

45. Entre os Princípios Orientadores da Função dos Magistrados do 

Ministério Público, aprovados no Oitavo Congresso das Nações Unidas para a 

Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana em 

2 Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 

compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, 
sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a 
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas 
pela lei e ser necessárias para assegurar: 

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou á) 
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral 'F 
públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais 
como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências 
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por 
quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e 
opiniões. 

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo 
exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem 
prejuízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia 
ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao 
crime ou à violência. 
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1990, está o direito de livre expressão do pensamento. A Regra 8 declara que "Os 

magistrados do Ministério Público têm, como os restantes cidadãos, liberdade de 

expressão, de crença, de associação e de reunião. Têm, nomeadamente, o direito de 

tomar parte em debates públicos sobre a lei, a administração da justiça e a promoção 

da protecção dos direitos do homem". 

46. Quer seja nos escritos, nos auditórios ou na grande praça digital, 

a voz dos cidadãos não pode ser cerceada. Promotores de Justiça, procuradores da 

República e juízes são cidadãos e não têm menos direitos do que os integrantes da 

sociedade a que servem. Seus pensamentos devem circular no livre mercado de 

ideias, para usar a expressão de Holmes, como os de qualquer outro cidadão. 

47. O Conselho Nacional tem liberdade de escolher o caminho a 

seguir. Mas, para os órgãos de Estado, essa rota nunca pode afastar-se das garantias 

individuais de que depende a existência de uma democracia. As escolhas do CNMP 

também marcarão sua existência e o maior ou menor respeito que merecerá da 

sociedade e dos membros da instituição sujeita a seu controle externo. 

48. Ser a favor da liberdade de expressão significa tolerar a livre 

emissão e circulação das opiniões que desprezamos ou das quais discordamos, ainda 

que veementemente. A discordância é a engrenagem que promove avanços sociais. O 

debate público de ideias forma o saudável contraditório que promove a evolução 

política, jurídica e social. 
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49. Nos trinta anos da Constituição, há quem vislumbre laivos de 

uma escalada autoritária. Os movimentos pela limitação do direito de expressão não 

são uma causa de tensões, mas um sintoma da doença que ameaça o núcleo dos 

direitos fundamentais à expressão e o direito do povo à informação, num contexto de 

luta pela probidade e pela afirmação do direito de todos a governos honestos. 

50. A interpretação adequada dos textos do procurador Carlos 

Fernando dos Santos Lima, no seu claro conteúdo jornalístico, de crítica forense e de 

promoção de debate cívico sobre os destinos da Administração Pública, é a de que 

sua opinião, ainda que contundente, desabrida e ferina, mas jamais desonesta, tem 

como alvo posturas e comportamentos que parte relevante da comunidade acredita 

serem contrários ao interesse público legislado pelo Parlamento, defendido pelo 

Ministério Público e afirmado pelo Poder Judiciário. Autoridades públicas estão 

sujeitas a críticas e têm uma esfera de privacidade menor do que a do cidadão 

comum, disso não se duvida. E é dever dos membros do Ministério Público e de 

outras categorias do serviço público denunciar intimidações ou ameaças que divisem 

no horizonte da Nação à consecução dos objetivos que a Constituição Republicana 

lhes incumbiu de defender. 

51. Ainda que se discorde do que o procurador Carlos Fernando dos 

Santos Lima diz, a crítica, mesmo ácida, desde que não progrida para a vulgaridade 

ou busca inspiração em pura má-fé, é constitucionalmente protegida, sob pena de se 
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estabelecer uma mordaça aos membros do Ministério Público, sem lei e sem 

permissão constitucional ou convencional. 

DA RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL CN-CNMP Nº 01, DE 03 DE 

NOVEMBRO DE 2016: 

1. Acerca especificamente das atribuições do Corregedor Nacional 

para a expedição de recomendações de caráter geral, como a recomendação ora em 

questão, da leitura do artigo 18 do Regimento Interno do CNMP e, mais 

especificamente, de seu inciso X, não é possível extrair essa competência. Eis o 

dispositivo: 

Art. 18 Além de outras competências que lhe sejam conferidas por lei 
ou por este Regimento, ao Corregedor Nacional compete: 
X - expedir recomendações orientadoras, não vinculativas, 
destinadas ao aperfeiçoamento das atividades dos membros, órgãos e 
serviços auxiliares do Ministério Público, em processos e 
procedimentos que tramitem na Corregedoria Nacional; 

2. Além do mais, não foi observado o rito procedimental para a 

expedição da recomendação, pois não houve prévia discussão ou colheita de 

sugestões e opiniões da carreira ou sequer de atuação do colegiado, nos termos dos 

artigos 147, IV3 e 148 e seguintes4 do RICNMP. 

3 Art. 147 Qualquer membro ou Comissão poderá apresentar Proposta de: 
[ ... ] 
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3. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 130-A, §3º, da CF/88, 

incluído pela EC 45/2004, não é atribuição da Corregedoria Nacional a expedição de 

recomendações, mormente as que limitem a liberdade de expressão dos membros do 

Ministério Público, confira: 

IV - Recomendação; 

( ... ) § 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor 
nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, 
vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe 
forem conferidas pela lei, as seguintes: 
I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 
aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; 
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição 
geral; 

4 Art. 148 A proposta deverá ser redigida na forma articulada, com observância das 
disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e será lida em sessão, 
juntamente com sua justificativa. 
Parágrafo único. A proposta será autuada na Classe 'Proposição', distribuída e remetida por 
cópia aos Conselheiros, com exclusão do proponente. 
Art. 149 As emendas, apresentadas ao Relator no prazo de trinta dias, serão aditivas, 
supressivas, modificativas ou substitutivas e deverão ser acompanhadas de justificação 
sucinta. 
§ 1 º Findo o p razo de apresentação de emendas, o Relator emitirá parecer, no prazo de trinta 
dias, podendo incluir emendas de sua iniciativa ou optar pela apresentação de substitutivo, 
enviará cópia integral dos autos, em meio digital, aos demais Conselheiros, e solicitará a 
inclusão do feito na pauta de julgamento. 
§ 2º Em casos de excepcional relevância e urgência, os prazos poderão ser reduzidos ou 
suprimidos pelo Plenário. 
Art. 150 As proposições que versem sobre matéria de conteúdo idêntico ou correlato serão 
a pensadas. 
Art. 151 O Plenário votará em primeiro lugar a proposta do Relator, ressalvados os destaques 
dela requeridos e as emendas, que serão votados em separado. 
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m requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando
lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério 
Público. 

4. E mais, segundo o artigo 5Q da EC 45/2004, até que entre em vigor 

o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, 

disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do Ministro-corregedor s. 

Tal previsão se aplica somente ao CNJ, já que é a ausência do estatuto da 

magistratura que outorgaria poder ao CNJ para ditar a resolução citada. Não há que 

se falar em aplicação subsidiária ao MP porque o que falta à Magistratura existe para 

o MP: estatutos editados após a constituição de 88 , quais sejam, a LC 75/93 e a Lei 

8625/93. 

5. Essas normas - e somente elas - são os instrumentos criadores de 

deveres legais cuja violação geraria punição disciplinar. Não é cabível, portanto, 

limitação de liberdade de expressão de membros não prevista no ordenamento. 

6. Desncessário lembrar que a discussão jurídica é sempre e em 

qualquer hipótese limitada pelo texto da norma. Incluir em "guardar decoro pessoal" 

a obrigação de exercer a liberdade de expressão de maneira a obedecer limites não 

5 Art. SQ O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público serão 
instalados no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação desta Emenda, devendo 
a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até trinta dias antes do termo final. 
§ 2Q Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, 
mediante resolução, disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do Ministro
Corregedor. 
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previsto em lei, por óbvio, é um salto hermenêutico no abismo escuro da 

arbitrariedade. O texto, evidentemente, não suporta essa interpretação. Ou bem as 

palavras têm algum sentido, ou outorguemos de urna vez ao intérprete a máscara do 

legislador. 

7. Ora, a recomendação ora em questão é, com a devida vênia, 

inútil, de um lado, tendo em vista que os membros já são sujeitos ao regrarnento 

legais de responsabilização, e inválida, de outro, por não obedecer aos limites 

formais que lhe são impostos pelo ordenamento. 

8. É dever do Ministério Público esclarecer à opinião pública o que 

não prejudique a investigação, bem corno o que não atinja os direitos dos 

investigados e, caso o membro se exceda em tais momentos, já há legislação 

competente que se aplique civilmente e criminalmente para responsabilizá-lo. 

9. No que se refere ao conceito de "ataque de cunho pessoal" 

empregado na recomendação, verifica-se que tal termo é amplo o suficiente para dar 

margem à interpretação dúbia que pode vir a ser utilizada por advogados de defesa 

de investigados. 

10. Expor-se-ia os membros do Ministério Público ao risco de serem 

alvos de representações disciplinares por parte de investigados em razão do exercício 

legítimo de suas atribuições. 

11. Quanto à utilização do e-mail institucional, não obstante este e

mail deva ser utilizado para fins institucionais, não pode ser somente essa a sua 
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finalidade, pois há temas que dizem respeito diretamente à carreira, mas não são 

considerados institucionais, como, por exemplo, os assuntos atinentes à Associação 

subscrevente. 

12. Caso se pretenda regulamentar a utilização do e-mail, não seria 

mais apropriada a edição de norma cogente pelo Conselho Superior, no âmbito do 

Ministério Público Federal (nos termos do artigo 57 da Lei Complementar 75 de 1993) 

ou por meio de ato do Procurador-Geral da República ( em consonância com o 

disposto no artigo 26, inciso XIIl6 da LC 75/93), e não por meio de recomendação? 

13. Por fim, a recomendação estabelece limitações sobre a atuação 

dos membros em redes sociais. 

14. Ora, rede social é um conceito amplo que abrange 

compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e arquivos. De acordo 

com essa definição, a simples comunicação (seja de membros com outros membros, 

seja com servidores do Ministério Público, seja com pessoas externas à carreira) por 

meio de aplicativos como Telegram e Whatsapp7 é considerada atuação em redes 

sociais. 

6 Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério 
Público da União: 
[ ... ] 
XIII - exercer o poder regulamentar, no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas 
as competências estabelecidas nesta Lei Complementar para outros órgãos nela instituídos. 
7 Softwares para smartphones utilizados para a troca de mensagens de texto 
instantaneamente. 
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15. A mera comunicação entre membros em grupo privado de 

aplicativo de troca de mensagens poderia ser considerada contrária ao disposto na 

recomendação? Importante esclarecer, pois a adoção de tal interpretação poderia 

ensejar responsabilização administrativa dos envolvidos. 

16. Evidente, portanto, que a edição da recomendação configura, 

portanto, censura prévia, ofende a liberdade de expressão e a autonomia funcional 

dos membros do Ministério Público. 

CONCLUSÃO: 

17. Nas democracias, o direito à crítica é uma forma irrefreável de 

controle social dos governantes. A história já mostrou que representou um trágico 

erro, em diversos momentos, a tentativa de punir pessoas por suas ideias e palavras, 

ainda que excêntricas ou incisivas. Ninguém deve ser punido por ser duro, ácido ou 

aguda nas críticas. Ninguém deve ser punido pelo que pensa nem por expressar 

honestamente esse pensamento, sobretudo quando há nítido interesse público no 

debate de pontos de vista fundamentais à implementação do rule of law, como 

direito de todos e objetivo último da Nação. 

18. Não se trata apenas, portanto, de proteger a liberdade de 

expressão do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, mas de assegurar a voz 



pública do Ministério Público e de seus integrantes, como profissionais e cidadãos, 

na construção de uma democracia mais sólida, e, em consequência, da voz de juízes e 

de integrantes de outras categorias profissionais que, ao longo deste intenso processo 

histórico dos últimos 40 anos, vêm contribuindo para a construção de um Estado de 

Direito inclusivo, garantidor e probo no Brasil. 

19. Assim, é do mais elevado interesse público ouvir a voz dos 

membros do Ministério Público e de outras autoridades públicas durante o processo 

histórico que nos tem levado e nos levará a outro estágio civilizatório. Ou bem se 

assegura a plena liberdade de pensamento e de sua expressão, sem censura, amarras 

ou intimidações, especialmente na crítica ao Estado e a autoridades públicas, ou não 

se tem verdadeira liberdade, na medida em que pela brecha da responsabilização 

civil ou pela ameaça da punição disciplinar, mentes totalitárias chegarão ao objetivo 

de controlá-la, limitá-la ou impedi-la. 

20. Que a decisão do CNMP neste importantíssimo precedente, 

crucial para sua própria história, mostre seu apreço pela liberdade e pelo valor da 

livre circulação das ideias. Palavras são os tijolos da construção do progresso. Que o 

tempo definido outrora por Carlos Drummond de Andrade tenha mesmo 

encontrado o seu fim em 1984. Partindo da bela expressão do poeta, a liberdade que 

desperta consciências não pode ser defendida apenas com discursos, quando sofre o 

ataque de metralhadoras ou de mordaças. 

ia (DF) 
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21. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar 

os votos da mais elevada estima e consideração. 

Brasília, 15 de maio de 2018. 

I 

José Robalinho Cavalcanti 

Presidente da ANPR 
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