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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  

MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL, brasileiro, casado, Procurador 

da República, inscrito no CPF sob o n.º 029.513.469-05, residente e domiciliado na Rua 

Marechal Deodoro 933, Centro, Curitiba, PR, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, propor 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

 

em face da UNIÃO, que deverá ser citada na Advocacia-Geral da União, com endereço no 

Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, Lote 05/06, Edifício Sede I. AGU, Asa Sul - DF, CEP 

70070-906, para, querendo, contestá-la, no prazo legal.  

Roga seja o feito distribuído na forma regimental, para apreciação imediata do 

pleito de tutela de urgência.  
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Eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

 

(I) COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA.  

RECENTE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICABILIDADE DO ART. 102, 

INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CF. NOVOS PRECEDENTES DO STF. 

 

O art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal atribuiu ao Supremo 

Tribunal Federal o papel de processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho 

Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público: 

 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 

da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

(…) 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho 

Nacional do Ministério Público;” 

 

Com isso, atos dos dois conselhos têm sido questionados no STF por diferentes 

meios, ora com ações ordinárias, ora com ações constitucionais ___ sobretudo o mandado de 

segurança. 

No julgamento da questão de ordem instaurada na Pet QO 3674, de 

relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em que o STF, por sua composição plena, cuidou 

de interpretar a norma do art. 102, I, “r” acerca da competência para processar ação popular 

contra os aludidos conselhos, sobressaiu o entendimento de que o referido dispositivo 

constitucional não alcançava toda e qualquer ação, mas apenas os writs constitucionais.  

Confira-se a ementa do julgado: 

 

EMENTA: Competência originária do Supremo Tribunal para as ações 

contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação da EC 45/04): 

inteligência: não inclusão da ação popular, ainda quando nela se vise à 

declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. 

1. Tratando-se de ação popular, o Supremo Tribunal Federal - com as únicas 

ressalvas da incidência da alínea n do art. 102, I, da Constituição ou de a 

lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro -, jamais admitiu a 

própria competência originária: ao contrário, a incompetência do Tribunal 

para processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente reafirmada, 

ainda quando se irrogue a responsabilidade pelo ato questionado a 

dignitário individual - a exemplo do Presidente da República - ou a membro 

ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos 
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atos, na esfera cível – como sucede no mandado de segurança - ou na esfera 

penal – como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus – estejam 

sujeitos diretamente à sua jurisdição. 2. Essa não é a hipótese dos integrantes 

do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério 

Público: o que a Constituição, com a EC 45/04, inseriu na competência 

originária do Supremo Tribunal foram as ações contra os respectivos 

colegiados, e não, aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal 

de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular. (Pet 

3674 QO/DF, Tribunal Pleno, DJ 19-12-2006). 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, no julgamento em Plenário da AO 1.814-

QO/MG, o relator, Ministro Marco Aurélio, mediante voto esclarecedor, reafirmou o 

entendimento de que a competência da Corte Suprema para processar e julgar ações que 

questionam atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP limitar-se-ia às ações tipicamente constitucionais, em rol 

taxativo, a saber: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas 

data.  

Veja-se a ementa do referido julgado, que, à época, promoveu autêntica redução 

teleológica do dispositivo e pacificou a controvérsia sobre a competência: 

 

“COMPETÊNCIA – AÇÃO – RITO ORDINÁRIO – UNIÃO – MÓVEL – ATO 

DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal 

processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho 

Nacional de Justiça. A alínea ‘r’ do inciso I do artigo 102 da Carta da 

República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do 

Supremo apenas para os mandados de segurança.” (AO 1.814-QO/MG, 

Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2014) 

 

Nesse mesmo sentido, em 2017, a Primeira Turma do STF reafirmou o 

entendimento até então prevalecente na Suprema Corte. 

Confira-se a ementa abaixo consignada: 

 

EMENTA “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA 

O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, r , DA 

CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência 

pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as ações a que se 

refere o art. 102, I, r, da Constituição, são apenas as ações constitucionais, 

v.g., mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas 

corpus (AO 1706 AgR/DF, Min. Celso de Mello, Dje de 18.02.2014), em que 

detentores, o CNJ e o CNMP, entes despersonalizados, de personalidade 
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judiciária para figurar nos respectivos polos passivos. 2. As demais ações em 

que se questionam atos do CNJ e do CMNP, e em que a União é o sujeito 

passivo, se submetem ao regime de competência estabelecido pelas normas 

comuns de direito processual. 3. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer 

razão jurídica que autorize distingui-la dos precedentes do Tribunal, a 

justificar seja excetuada a interpretação que vem sendo reiteradamente 

conferida ao art. 102, I, “r”, da CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (AO 1758 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 

DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017) 

 

Não obstante, recentemente, novos casos passaram a ser julgados com 

interpretação distinta, a indicar a alteração do entendimento jurisprudencial anterior, conforme 

explanado pelo Ministro Luiz Fux no julgamento de Medida Cautelar na Reclamação 

Constitucional nº 37.840. 

A fim de demonstrar a aludida alteração jurisprudencial, o eminente Ministro 

Luz Fux, sob o fundamento de que a admissão da competência de magistrados de primeira 

instância para a revisão de decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional 

do Ministério Público implicaria  quebra da relação de hierarquia estabelecida na Constituição 

e deturpação da própria ratio iuris da criação dos referidos órgãos, colacionou aos autos os 

seguintes precedentes: 

 

“PETIÇÃO. LEI N. 8.223/2007 DA PARAÍBA. CRIAÇÃO LEGAL DE 

CARGOS EM COMISSÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL 

(ART. 5º DA LEI N. 82.231/2007 DA PARAÍBA): ASSISTENTES 

ADMINISTRATIVOS. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

EXONERAÇÃO DETERMINADA. AÇÃO ANULATÓRIA: ALEGAÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA DO CNJ PARA DECLARAR 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. PETIÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE.  

1. A restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da 

Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em 

conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a 

possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de 

Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação 

hierárquica constitucionalmente estabelecida. Reconhecimento da 

competência deste Supremo Tribunal para apreciar a presente ação ordinária: 

mitigação da interpretação restritiva da al. r do inc. I do art. 102 adotada na 

Questão de Ordem na Ação Originária n. 1.814 (Relator o Ministro Marco 

Aurélio, Plenário, DJe 3.12.2014) e no Agravo Regimental na Ação Cível 

Originária n. 1.680 (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.12.2014), 

ambos julgados na sessão plenária de 24.9.2014.  

(....) 

6. Petição (ação anulatória) julgada improcedente”. (Pet 4.656/PB, Rel. Min. 
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Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2017, grifei). 

 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS 

CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 

102, I, “r”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA 

RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE 

ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO 

INTERNO.  

1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade 

administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante 

papel na racionalização, transparência e eficiência da administração 

judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 

2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de 

essência republicana e democrática, notadamente os princípios da 

publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do 

artigo 37 da Constituição.  

2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária 

brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre 

todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal 

Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário 

pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006).  

3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou 

verdadeira “abertura das portas do Judiciário para que representantes da 

sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-

disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e 

democrático” (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 

de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de 

direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e 

operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias.  

4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica 

de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de 

um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do 

sistema de justiça.  

5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta 

Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações 

ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que 

traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do 

artigo 102, inc. I, alínea “r”, da Constituição Federal.  

6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do 

Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu 

alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da 

Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. 

Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da 

República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham 

tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. 

Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 

de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 



                  

6 

de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, 

DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 

Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010.  

7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do 

STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza 

mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o 

conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão 

administrativa do CNJ, assentando que “a restrição do permissivo 

constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às 

ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de 

primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes 

atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, 

subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida” 

(Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017).  

8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, “r”, da Constituição 

espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade 

de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais 

dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a 

competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, “r” da 

Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza 

processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. 

Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 

de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 

de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 

de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 

de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014.  

9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de 

primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi 

constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade 

institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de 

atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a 

sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma 

dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional.  

10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 

45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada 

por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo 

órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos 

federais.  

11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência 

originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e 

especificamente nas alíneas “d”, “i” e “q” do inciso I do artigo 102, sendo 

certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v.g. nas alíneas “n” e “r”, a 

Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual 

a ser utilizado.  

12. A exegese do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, reclama a 

valoração (i) do caráter genérico da expressão “ações” acolhida no 

dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no 

sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais 

do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.  

13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, “r”, da 
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Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e 

julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho 

finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que 

a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam 

indevidamente desfiguradas.  

14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas 

e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a 

posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser 

inaugurada a competência do STF.  

15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do 

STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a 

própria funcionalidade da Corte.  

16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que 

impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou 

regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do 

Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que 

envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder 

Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que 

versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais.  

17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do 

Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a 

divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da 

Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.  

18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida 

pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na 

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a 

competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária.  

19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar 

procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal 

Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. 

(Rcl 15.564 AgR/PR, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

06/11/2019). 

 

Nesse mesmo sentido e tratando de idêntica questão constitucional, embora 

relacionada às ações propostas contra o Conselho Nacional de Justiça, o Eminente Ministro 

Gilmar Mendes, ao deferir a medida cautelar na ADI 4.412, afirmou que “se impõe a revisão 

da jurisprudência desta Corte quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos 

dos Conselhos Constitucionais” 

Diante desse contexto e em reverência às decisões supracitadas, propõe-se a 

presente ação perante o Supremo Tribunal Federal, em face do novo entendimento sobre 

a competência dessa Corte Suprema que está em vias de sedimentação. 
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(II) RESUMO DOS EVENTOS PROCESSUAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR CNMP Nº 1.00898/2018-99.  CONDENAÇÃO ILEGÍTIMA E ILEGAL 

DO AUTOR À PENA DE ADVERTÊNCIA.  

 

Em 17 de agosto de 2018, foi instaurada a Reclamação Disciplinar CNMP n.º 

1.00762/2018-98 pelo então Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, 

Conselheiro Orlando Rochadel Moreira, diante de representação por providências feita pelo 

eminente Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, presencialmente e por meio de 

aplicativo de mensagem eletrônica de celular. 

A representação visou à apuração de possível infração disciplinar pelo 

Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol, ao conceder entrevista à Radio CBN, 

em 15 de agosto de 2018, ali dizendo quando interpelado pelo jornalista da área: 

 

“O Supremo não está olhando para essa figura que está diante de nós. O 

Supremo está olhando para a figura que estava diante ele um ano atrás. Não 

afeta nossa competência, vai continuar aqui. Agora o triste é ver, Milton, é o 

fato de que o Supremo, mesmo já conhecendo o sistema e lembrar que a 

decisão foi 3 a 1. Os três mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal 

que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão 

sempre os habeas corpus, e que estão sempre se tornando uma panelinha 

assim... que mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da 

corrupção. Objetivamente não estou dizendo que estão mal-intencionados, 

estou dizendo que objetivamente mandam uma mensagem de leniência. Esses 

três de novo olham e querem mandar para a Justiça Eleitoral como se não 

tivesse indicativo de crime. Isso para mim é descabido.” 

 

Assim, em 27 de setembro de 2018, a Corregedoria Nacional do Ministério 

Público determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00898/2018-99, 

ad referendum do Plenário, onde se imputa, em tese, a prática de infrações disciplinares ao 

Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol, por suposto descumprimento, em tese, 

dos deveres funcionais estabelecidos no art. 236, VIII e X, da Lei Complementar n.º 75/93. 

A Portaria CNMP-CN 201/2018, de instauração do Processo 

Administrativo Disciplinar, foi publicada no Diário Eletrônico do CNMP em 02 de 

outubro de 2018. 

Na sequência, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público 

referendou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em 23 de abril de 2019. 

Realizados a instrução do feito e o interrogatório, a defesa do processado aforou, 

perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná em Curitiba, a Ação Ordinária nº 
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5044818-85.2019.4.04.7000/PR, na qual postulou lhe fosse assegurado o direito de 

apresentação de alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias, ante a descontinuidade de sua 

defesa, com a troca de advogados, e a dificuldade de acesso a informações do Sistema ELO em 

tempo hábil. 

O MM. Juízo Plantonista, no que foi endossado pelo juízo da 6ª Vara Federal, 

concedeu tutela de urgência em 25 de agosto de 2019 para oportunizar a apresentação de 

alegações finais pelo ora autor. 

A providência sanatória de tal nulidade foi tomada pelo d. Conselheiro Relator 

Luiz Fernando Bandeira de Mello, em obediência ao comando judicial, no dia seguinte 

(26/08/2019), com a abertura do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de alegações finais 

pela defesa.  

O autor ofertou, então, alegações finais tempestivas em 4 de setembro de 2019, 

nas quais sustentou, em tópico preliminar, que o feito deveria ser convertido em diligência para 

oitiva de testemunha central para o deslinde da causa. 

Após o aforamento, na Justiça Federal de primeiro grau, das ações de n.º 

5055825-74.2019.04.7000/PR e 5063780-59.2019.4.04.7000/PR, cujas liminares foram 

suspensas, monocraticamente, pelas RCLs 37840 e 38.066, e após a revogação da liminar 

concedida, inicialmente, pelo Eminente Ministro Luiz Fux na PET 8493 (ação cível originária 

proposta, após a decisão em reclamação do Supremo, para demonstrar a ocorrência de bis in 

idem no julgamento do PAD perante o CNMP), o feito administrativo foi julgado no órgão 

de controle externo do Ministério Público no dia 26 de novembro de 2019. 

Na ocasião, o CNMP aplicou a sanção de advertência ao procurador da 

República Deltan Martinazzo Dallagnol, em acórdão com a seguinte ementa: 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. ENTREVISTA RADIOFÔNICA. AFIRMAÇÃO DE 

ATUAÇÃO DE MEMBROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

“PANELINHA” RELATIVAMENTE À CORRUPÇÃO. LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO RELATIVO A INTEGRIDADE 

MORAL. OCORRÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR. INFRINGÊNCIA 

AOS DEVERES DE URBANIDADE E DE GUARDA DE DECORO. 

APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE ADVERTÊNCIA.  

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor de membro 

do Ministério Público Federal em razão de entrevista à Rádio CBN que 

configuraria, em tese, descumprimento do dever de guardar o decoro pessoal 

e de urbanidade (art. 236, VIII e X da Lei Complementar nº 75/1993);  

2. É amplamente consolidado por este Conselho o entendimento acerca da sua 

competência concorrente para a instauração de procedimento disciplinar em 
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face dos membros do Ministério Público. Logo, a atuação da Corregedoria 

local não vincula nem impede o enfrentamento da questão por este Conselho 

Nacional;  

3. Em matéria de liberdade de expressão, o regime constitucional adotado é o 

de responsabilização posterior, e não o de intervenção prévia. Logo, de modo 

geral a censura prévia é vedada, dando-se prioridade a sanções nos casos de 

abuso da liberdade de expressão;  

4. As democracias conferem caráter preferencial à liberdade de expressão, o 

que não significa em absoluto hierarquizá-la em detrimento de outros direitos 

fundamentais. O debate intelectual é natural e necessário para o 

fortalecimento do regime democrático. Tecer críticas, primordialmente 

quando inspiradas pelo interesse público, e ainda que ferrenhas, é 

perfeitamente possível e esperado; 

5. Crucial ressaltar que ocupantes de cargo público, investidos de autoridade 

e sujeitos ao escrutínio da imprensa e, principalmente, da sociedade, possuem, 

por evidente, direito à honra, mas tal proteção deve levar em conta um limite 

mais largo de tolerância à crítica para a garantia de uma democracia pluralista. 

Do contrário, a excessiva responsabilização geraria efeito contrário e nocivo 

à liberdade de manifestação: a autocensura;  

6. Não se pode descurar que se o autor da manifestação é também agente 

público, está ele de igual maneira sujeito ao escrutínio da sociedade, devendo 

possuir redobrada cautela no seu agir. Se por um lado o agente deve tolerar 

de outros um amplo limite da crítica aceitável, na mesma proporção, mas 

inversa, será o seu limite para a emissão de crítica, ou seja, não será tolerável 

a manifestação exorbitante, pois ciente do seu dever de urbanidade. É o ônus 

por vezes a se suportar por ser figura pública;  

7. Os membros do Ministério Público estão sujeitos a responsabilização 

também disciplinar quando agirem com excesso em suas manifestações. Por 

desempenharem importante papel de agente de transformação social, devem 

possuir cautela adicional em seus atos. No entanto, qualquer manifestação 

que ultrapasse este direito de crítica e caminhe para a ofensa de direitos 

relativos à integridade moral de outrem ou ainda à imagem e ao prestígio do 

Ministério Público ou de outras instituições, deve ser compelida;  

8. No caso dos autos, e fazendo a ponderação entre o princípio que consagra 

a liberdade de manifestação e os bens salvaguardados pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana, como a honra, é notório que o Procurador 

requerido ultrapassou o limite do seu direito. A fala possuiu uma afirmação 

forte, que gerou repercussão em diversos veículos de comunicação;  

9. A manifestação não se tratou somente de uma discordância sua do 

entendimento jurídico dos Ministros a quem chamou de “panelinha”, pois a 

sua fala incitou no ouvinte dúvidas quanto aos reais motivos em que se 

baseiam aquelas decisões que mandariam, no seu dizer, “mensagem de 

leniência a favor da corrupção”, ainda que tenha afirmado que não estariam 

os Ministros mal-intencionados;  

10. No presente caso restou configurado o ataque deliberado e grave a 

integrantes do Poder Judiciário, constituindo violação a direito relativo à 

integridade moral;  

11. A alusão de que os Ministros da “panelinha” “mandam uma mensagem 

muito forte de leniência a favor da corrupção” demonstra ausência de zelo 

pelo prestígio de suas funções, pois deixou de tratar com urbanidade 
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Ministros da Suprema Corte, deixando também de guardar decoro pessoal e 

praticando conduta incompatível com o exercício do cargo ocupado;  

12. Ocorrência da falta disciplinar por infringência do previsto no art. 236, 

VIII (tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do 

serviço) e X (guardar decoro pessoal) da Lei Complementar nº 75/1993;  

13. Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente pela infringência 

dos deveres impostos no art. 236, VIII e X da Lei Complementar 75/1993, 

com aplicação da sanção de advertência prevista no art. 240, I da mesma lei.  

 

É o breve relatório dos fatos, no que interessa. 

 

(III) PRESCRIÇÃO. SUPOSTA INFRAÇÃO PUNÍVEL COM A PENA DE CENSURA. 

DECURSO DE MAIS DE UM ANO, DESDE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 244, I, E ART. 245, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DA LC 75, DE 1993. ART. 77, §4º, DO RICNMP.  INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

635 DO STJ E DO ART. 142 DA LEI 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LC 

75/93. MATÉRIA SUJEITA CONSTITUCIONALMENTE A RESERVA DE LEI 

COMPLEMENTAR. 

 

Como já esclarecido no tópico referente aos fatos, o autor respondeu a processo 

administrativo disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, 

e mais tarde referendado pelo plenário, com julgamento de mérito realizado em 26/11/2019, em 

que se imputou a prática de infrações disciplinares ao procurador da república Deltan 

Martinazzo Dallagnol, por suposto descumprimento dos deveres funcionais estabelecidos no 

art. 236, VIII e X, da Lei Complementar n.º 75/93. 

Foi-lhe imposta sanção de advertência em razão de declarações que, como já 

relatado, o requerente prestou em entrevista concedida à CBN, cujo teor foi considerado, pelo 

CNMP, como ofensivo aos Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Na 

ocasião, por discordar do teor de decisão proferida pelo citado colegiado, o procurador 

asseverou que, em sua opinião, uma dada decisão passava uma mensagem objetiva de leniência 

para com a corrupção. 

Desde o princípio do processo, a saber, da decisão do então Corregedor 

Nacional do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, Conselheiro Orlando Rochadel 

Moreira, de ordenar a instauração do PAD, já se sabia que a pena abstratamente cominada 

para a suposta irregularidade apurada no Processo Administrativo Disciplinar não 
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poderia ir mais longe do que a de mera censura (cujo prazo prescricional é idêntico ao da 

reprimenda de advertência, ao final cominada).  

Confira-se: 

“Por tudo isso, afigura-se necessário reconhecer que: 

 

a) o Excelentíssimo Procurador da República reclamado, ao manifestar que 

Ministros do Supremo Tribunal Federal transmitem mensagem de 

tolerância para com a corrupção, desrespeitou os seus integrantes e a 

Instituição como um todo, atuando em descompasso com os deveres 

funcionais, previstos no art. 236, incisos VIII e X da Lei Complementar n. 

75/199324; 

 

b) o Excelentíssimo Procurador da República reclamado, ao manifestar de 

forma depreciativa que Ministros do Supremo Tribunal Federal se 

comportam conforme “panelinha”, afeta a dignidade dos referidos 

Ministros e, por corolário, do Poder Judiciário, atuando em descompasso 

com os deveres funcionais, previstos no art. 236, incisos VIII e X da Lei 

Complementar n. 75/199325; 

 

Assim, em se tratando de descumprimento de deveres legais, incide, no caso, 

a pena disciplinar de censura prevista no art. 240, II, da Lei Complementar 

n. 75/199326.” 

 

No mesmo sentido, constou da Portaria n.º 201/2018, publicada em 02 de 

outubro de 2018, de instauração do PAD: 

 

“2. Indicar, atendendo à exposição circunstanciada dos fatos imputados, a 

incursão do Excelentíssimo Procurador da República DELTAN 

MARTINAZZO DALLAGNOL em violação aos deveres funcionais 

dispostos no art. 236, VIII e X, da LC n. 75/19939, ensejando, por 

consequência, a aplicação da sanção disciplinar de censura, consoante art. 

240, II daquela Lei Complementar10, salientando-se, ainda, como 

inobservada a Recomendação n. 01/2016 da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público”. 

 

Como é cediço, a Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (LOMPU), 

regulamenta, exaustivamente, o prazo prescricional da pretensão punitiva decorrente de 

eventuais infrações disciplinares, bem como as suas causas interruptivas. 

In verbis: 

Art. 244. Prescreverá: 
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I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura; 

II - em dois anos, a falta punível com suspensão; 

III - em quatro anos, a falta punível com demissão e cassação de 

aposentadoria ou de disponibilidade. 

Parágrafo único. A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá 

juntamente com este. 

 

Art. 245. A prescrição começa a correr: 

I - do dia em que a falta for cometida; ou 

II - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas 

continuadas ou permanentes. 

Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração de processo 

administrativo e a citação para a ação de perda do cargo. 

 

Redação espelhada possui o Regimento Interno do Conselho Nacional do 

Ministério Público (RICNMP), abaixo colacionado, naquilo em que regula a interrupção do 

prazo prescricional: 

 

RICNMP 

Art. 77. (...) 

§ 4º A interrupção da prescrição ocorrerá com a publicação da portaria 

de instauração do Processo Administrativo Disciplinar. (Incluído pela 

Emenda Regimental n° 19, de 24 de setembro de 2018). 

 

A LC 75/93 e o RICNMP nada mais dizem sobre prescrição. 

No presente caso, ao contrário do decidido pelo CNMP, há que se reconhecer 

a prescrição da pretensão punitiva relacionada aos fatos ora apurados, pelo decurso de prazo 

superior a um ano entre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, ocorrida em 

02/10/2018, e o julgamento de mérito, que somente teve lugar no dia 26/11/2019. 

Tudo em conformidade com o art. 244, I, da LOMPU, vez que a pena imposta 

foi a de advertência, cuja pretensão punitiva perece em um ano da instauração do PAD (mesmo 

prazo previsto para a pena de censura), e com a única causa interruptiva incidente na espécie, a 

instauração do PAD, nos exatos limites traçados pelo art. 245, parágrafo único, da LC 75/93. 

A defesa do procurador Deltan Dallagnol, em petição autônoma que 

precedeu o julgamento, demonstrou a inequívoca ocorrência de prescrição à luz da lei 

complementar de regência (LOMPU). 
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Argumentou, em síntese, que a pretensão punitiva disciplinar fora fulminada 

pelo tempo, porque:  

a) mediou prazo superior a um ano entre a instauração do processo 

(02/10/2018) e a data aprazada para o julgamento (26/11/2019); 

 b) não há a possibilidade de aplicação subsidiária do art. art. 142 da Lei 

n.º 8.112/90 e da Súmula 6351 do STJ para reger causas modificativas da 

contagem da prescrição no processo administrativo aplicável a 

procuradores da República, pois: b1) a LC 75/93 (LOMPU), especial 

para reger a carreira, disciplinou, de forma taxativa, todas as causas 

interruptivas incidentes; e b2) importar a regra da suspensão da 

prescrição durante o prazo ordinário para a conclusão do processo, quer 

seja da Lei n.º 8.112/90, quer seja do art. 90 do RICNMP, fere a reserva 

de lei complementar instituída pelo art. 128, §5º, da CRFB, interpretação 

a ser descartada, portanto, por sua evidente inconstitucionalidade.  

Eis os termos da petição ofertada ao CNMP, no que interessa: 

“A Portaria nº 201/2018, por sua vez, instaurou o Processo Administrativo 

Disciplinar n. 1.00898/2018-99 e foi publicada, no Diário Eletrônico do 

CNMP, em 02/10/2018. 

Visto isso, à luz da disposição literal do art. 77, §4º, do RICNMP, 

considerada a data de publicação da portaria, em 02/10/2019, operou-se a 

prescrição, vez que se trata de prazo de direito material, em que a 

contagem inclui o dia do começo. 

Naturalmente, a determinação judicial2 de suspensão do processo 

administrativo disciplinar em 25/08/2019, para que fosse oportunizada a 

apresentação de alegações finais, não suspende a prescrição registrada, 

pois não há previsão legal de tal hipótese. As hipóteses de interrupção ou 

suspensão de prazos prescricionais, como é cediço, submetem-se ao 

princípio da taxatividade, de modo que são enumeradas em numerus 

clausus e não comportam interpretação extensiva. 

Nada obstante, ainda que contada a suspensão pelo período de 10 (dez) 

dias, tempo conferido ao requerido por este i. Conselheiro Relator para a 

produção da peça defensiva final – o que se admite apenas para argumentar 

–, a prescrição teria sido, do mesmo modo, alcançada em 11/10/2019. 

 
1 Súmula 635 do STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da lei n.º 8.112/1990 iniciam-se na data em 

que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, 

interrompem-se com primeiro ato de instauração válido da sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar 

e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. 
2 Processo n. 5044818-85.2019.4.04.7000/PR, em trâmite na 1ª Vara Federal de Curitiba-PA. 
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Deltan Dallagnol não desconhece que, por vezes, em sua composição 

anterior, o CNMP considerou, com base no art. 90 do RICNMP, suspenso 

o prazo prescricional por todo o prazo da instrução do feito (por 90 dias) 

para, só então, começar a contá-lo por inteiro. Sucede que tal 

entendimento é claramente inconstitucional, já que a carreira do MPU 

tem regime regrado, por força de norma constitucional (art. 128, §5º, da 

CRFB), por lei complementar.  

Logo, somente lei complementar, em regime de taxatividade, poderia 

instituir nova causa suspensiva, não se prestando para tanto mera norma 

regimental, de hierarquia degradada. Tampouco se pode importar causa 

suspensiva de outros regimes jurídicos, por analogia in malam partem.” 

 

Contudo, o CNMP rejeitou os argumentos articulados, e abraçou, no voto 

condutor do i. Relator, a tese de incidência da Súmula 635 do STJ e da aplicação subsidiária do 

art. 142, caput e parágrafos 3º e 4º, da Lei 8.112/90 à contagem do prazo prescricional após a 

instauração do processo contra o procurador, com base em lógica completamente estranha à LC 

75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). 

Examine-se o trecho do voto do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira que 

tentou elidir a prejudicial de mérito: 

“De qualquer maneira, já adentrando na preliminar propriamente dita, 

equivocou-se a defesa. 

Para melhor elucidar a discussão, farei uma breve explanação de algumas 

premissas fáticas e jurídicas que, conforme a disciplina legal e o 

entendimento jurisprudencial, são relevantes para a contagem da prescrição. 

Em primeiro lugar, as penalidades impostas ao requerido ensejariam, pelo 

menos em princípio, a penalidade de censura, cujo prazo prescricional é de 

um ano, conforme se observa dos arts 240, inciso II, e 244, I, ambos também 

da LC 75/1993. 

Em segundo lugar, a Portaria CNMP-CN 201/2018, que instaurou o 

Processo Administrativo Disciplinar, foi publicada em 1º de outubro de 2018 

de modo que, a partir de então, interrompeu-se o prazo de prescrição para 

aplicação de eventuais penalidades, nos termos do art. 245, parágrafo único, 

da Lei Complementar n.º 75/1993 c/c art. 77, §4º, do RICNMP. 

Em terceiro, tendo em vista a disciplina subsidiária do estatuto dos 

servidores, entendo que se deve aplicar à prescrição das penalidades contra 

membros do Ministério Público a mesma lógica externada na Súmula 635, 

do STJ. 

Dispõe a referida Súmula que “os prazos prescricionais previstos no art. 142 

da Lei n.º 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para 

a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, 

interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido de sindicância de 
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caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro, após 

decorridos 140 dias desde a interrupção. 

Entendeu o Superior Tribunal, interpretando as regras estabelecidas nos 

arts, 142, 152 e 167 da Lei n.º 8.112/1990, que o prazo prescricional somente 

voltaria a ocorrer depois do decurso do tempo máximo previsto para a 

conclusão do PAD, que é composto de 60 (sessenta) dias de instrução, 

prorrogáveis por igual período, somados aos 20 (vinte) dias para julgamento, 

totalizando 140 (cento e quarenta) dias. 

Tratando-se de membros do MPU, o prazo de conclusão do Processo 

Administrativo Disciplinar é, na esteira do disposto no art. 253 da LC 

75/1993, de noventa dias, prorrogáveis por mais trinta. Não há prazo 

específico para julgamento, de forma que, nesse caso, entendo que a 

prescrição deve voltar a correr já com o término dos cento e vinte dias. 

Perceba, portanto, que o prazo de suspensão da prescrição, nos moldes 

estabelecidos pela jurisprudência, é inteiramente regulado pela própria Lei 

Complementar do MPU, caindo por terra o argumento apresentado pela 

defesa no sentido que seria inconstitucional a aplicação do prazo de 90 dias 

previsto no Regimento. 

Assim, tendo a Portaria sido publicada em 1º de outubro de 2018 e 

considerando as premissas acima estabelecidas, notadamente os 120 dias de 

suspensão, o lapso prescricional teve início somente em 29 de janeiro de 

2019 e se encerrará em janeiro de 2020.” 

 

Ao contrário do assentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a 

aplicação subsidiária do art. 1423, §§3º e 4º, da Lei 8.112/90, por analogia, não pode prosperar.  

Primeiramente, porque não há omissão sobre o tema na LC 75/93, que 

tratou, em regime de direito estrito, exaustivamente, das causas interruptivas da prescrição, 

sem mencionar a sistemática improvisada pelo CNMP, com base em uma artificial 

“importação” da Súmula 635 do STJ, construída a propósito da interpretação de lei ordinária. 

Não é lícito, ademais, ao conselho tentar inserir na lei complementar causas 

interruptivas ou suspensivas da prescrição ao seu bel-prazer, ao alvedrio do que quis o 

legislador complementar; tampouco pode tal órgão administrativo substituir o legislador para 

inovar a ordem jurídica nacional, especialmente nos domínios do direito material punitivo. 

Se não há lacuna legislativa e a matéria foi regrada com exaustão pela 

Seção V da LC 75/93, não há que se falar, obviamente, em incidência do art. 2874 da LC 

 
3 Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: (...)  

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final 

proferida por autoridade competente; 

§4º Interrompido o prazo da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 
4 Art. 287. Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais 
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75/93, que prevê tão somente  método de integração de lacunas da lei, ao remeter ao Estatuto 

dos Servidores Federais. 

Ainda assim, é bom que se refira, a bem da clareza, o preceito do art. 287 

refere a possibilidade, exclusivamente no que couber, de aplicação subsidiária da sistemática 

do Estatuto dos Servidores Públicos da União (Lei n.º 8.112/90).  

Obviamente, o regime disciplinar de membros do Ministério Público, 

marcado, entre outras características, pela vitaliciedade constitucional, bem como por prazos 

prescricionais próprios, com contagem especificamente delineada, muito longe está do 

aplicável aos servidores estatutários da União. 

Inaplicável, pois, a Súmula 6355 do STJ, que trata justamente do regime geral 

dos servidores da União, e não diz uma só palavra sobre membros do Ministério Público. 

Em segundo lugar, não assiste razão ao CNMP porque o tema, no caso do 

MPU (cujos braços abarcam, constitucionalmente, o MPF), está deliberadamente submetido 

a especial reserva de lei complementar pelo art. 128, §5º, da CRFB.  

Cumpre observar que a própria jurisprudência do STJ é categórica ao 

asseverar, em sentido radicalmente divorciado do afirmado no acórdão proferido pelo CNMP, 

que a importação da sistemática de suspensão/interrupção da prescrição contida no art. 142 da 

Lei n.º 8.112/90 somente é possível se houver omissão da lei no regime disciplinar próprio. 

Nessa esteira de raciocínio, cumpre relembrar o judicioso entendimento do 

eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no 

julgamento do RMS n. 33.871/ES (DJe de 05/06/2012), assentou a observância à norma 

subsidiária do art. 142, §§3º e 4º, da  Lei n.º 8.112/90 apenas quando for inexistente 

regramento específico no regime próprio disciplinar.  

É, v.g., o caso da LOMAN, que, por ser silente quanto ao prazo prescricional 

para apuração de infração disciplinar por magistrados, tolera, para suprimento de lacuna 

própria, a aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990: 

 

 
referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta lei 

complementar. 
5 Súmula 635 do STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da lei n.º 8.112/1990 iniciam-se na data em 

que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, 

interrompem-se com primeiro ato de instauração válido da sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar 

e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. 
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CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CARÁTER 

INVESTIGATIVO. MAGISTRADO ESTADUAL. INSTAURAÇÃO. 

PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. 

1. A ordem mandamental tem o escopo de tutelar direito comprovado de 

plano, sujeito à lesão ou ameaça de lesão por ato abusivo ou ilegal de 

autoridade. 

2. "É cabível a interrupção da prescrição, em face da instauração de 

sindicância, somente quando este procedimento sumário tiver caráter punitivo 

e não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, 

pois, neste caso, dar-se-á a interrupção somente com a instauração do 

processo administrativo disciplinar, apto a culminar na aplicação de uma 

penalidade ao servidor" (MS 13.703/DF). 

3. "Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de 

que, tendo em vista a ausência de previsão na Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (LOMAN) sobre o prazo prescricional para 

apuração de infrações disciplinares cometidas por magistrados, deve ser 

aplicado, em caráter subsidiário, o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/90) e, ainda, que a pena de censura, 

prevista naquele diploma legal, está sujeita à prescrição bienal de que 

trata o art. 142, inciso II, da Lei n.º 8.112/90" (RMS 19.609/SP). 

4. In casu, a Administração tomou conhecimento do fato em 17/4/06, nos 

termos do art. 142, § 1º, da Lei 8.112/90. Contudo, a instauração da 

sindicância em 17/7/06, pelo caráter estritamente investigatório, não 

interrompeu o prazo para aplicação da penalidade de advertência, que 

prescreve em 180 dias (art. 142, III, da Lei 8.112/90), cujo procedimento 

administrativo disciplinar foi instaurado tão somente em 25/1/08, quando já 

implementado o prazo prescricional. 

5. Recurso ordinário provido para que, concedendo a segurança, seja 

declarada a prescrição da pretensão punitiva administrativa estatal, bem como 

seja anulada a pena de advertência, ficando prejudicadas as demais 

impugnações contidas nas razões recursais. 

(RMS 33.871/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 05/06/2012) 

 

Por outro lado, havendo previsão legal específica do regime da prescrição 

na Lei Complementar nº 75 de 1993, que rege a apuração de eventual infração disciplinar 

de Membros do Ministério Público da União, cumpre, desde logo, refutar qualquer 

possibilidade de considerar qualquer causa suspensiva ou interruptiva que não as 

explicitamente referidas pelo art. 245, parágrafo único, da LOMPU. 
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Inexistente outro marco legal interruptivo na lei complementar após a 

instauração do PAD, é segura, portanto, a conclusão no sentido da ocorrência de prescrição no 

caso ora sob exame. 

Recordando mais uma vez os fatos subjacentes à demanda, a instauração do 

Processo Administrativo Disciplinar foi determinada pelo então Corregedor Nacional do 

CNMP, ilustre Conselheiro Orlando Rochadel Moreira, em 27/09/2018, nos seguintes termos 

conclusivos: 

 

III. CONCLUSÃO 

Diante das circunstâncias expostas acima: 

I – Determino a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ad 

referendum do Plenário, em face do Excelentíssimo Procurador da 

República DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL, em virtude da prática 

de falta funcional punível com pena de censura (art. 240, II, da LC n. 

75/199327), já que há indícios suficientes de cometimento da infração 

disciplinar em razão do descumprimento dos deveres funcionais previstos 

no art. 236, VIII e X, da LC n. 75/199328 

II – Registre-se que a presente instauração do processo administrativo 

disciplinar, tomada com base no artigo 77, inciso IV, da Resolução nº 

92/201329 (Regimento Interno do CNMP), está embasada na Reclamação 

Disciplinar CNMP nº 1.00762/2018-98, em que foi dada a oportunidade de 

manifestação ao membro reclamado. 

III – Lavre-se a respectiva portaria e distribua-se a um Conselheiro Relator 

 

A Portaria nº 201/2018, por sua vez, instaurou o Processo Administrativo 

Disciplinar n. 1.00898/2018-99 e foi publicada no Diário Eletrônico do CNMP em 

02/10/2018. 

Visto isso, à luz da disposição literal do art. 245, parágrafo único, da LC 

75/93, (reproduzido pelo art. 77, §4º, do RICNMP, sem qualquer acréscimo que leve à 

aplicação da Súmula 635 do STJ), e considerada a data de publicação da portaria, em 

02/10/2018, operou-se a prescrição um ano depois, em 01/10/2019, haja vista tratar-se de 

prazo anual de direito material, em que a contagem inclui o dia do começo. 

Tendo o acórdão condenatório sido proferido apenas em 26/11/2019, não há 

dúvida quanto a sua extemporaneidade para punir o autor. 
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Naturalmente, a determinação judicial6 de suspensão temporária do processo 

administrativo disciplinar em 25/08/2019, para que fosse oportunizada a apresentação de 

alegações finais, não suspende a prescrição registrada, pois não há previsão legal de tal hipótese. 

É que as hipóteses de interrupção ou suspensão de prazos prescricionais, 

como já esclarecido, submetem-se ao princípio da taxatividade, de modo que são 

enumeradas em numerus clausus e não comportam interpretação extensiva. 

Nada obstante, ainda que contada a suspensão pelo período de 10 (dez) dias, 

consoante ordenado em juízo ao Conselheiro Relator para autorizar a produção da peça 

defensiva final – o que se admite apenas para argumentar –, a prescrição foi alcançada, do 

mesmo modo, em 11/10/2019. 

A retomada do processo em ocasiões posteriores, por vezes suspensa por 

outras decisões judiciais de primeira instância ou do Supremo Tribunal Federal, em nada muda 

o quadro antes referido, pois, mesmo que contada a suspensão de 10 dias imposta pela 1ª Vara 

Federal de Curitiba, a pretensão punitiva disciplinar foi inexoravelmente fulminada pelo 

prazo prescricional, na menos favorável das hipóteses, em 11/10/2019 – 1 (um) anos da 

instauração do Processo Administrativo Disciplinar.  

Assim, o processo já tramitou, em dias líquidos, desde a instauração, por 

mais de 1 (um) ano, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição, prevista no art. 244, 

inciso I, e art. 245, parágrafo único, da LC n. 75 de 1993, além do art. 77, §4º, do RICNMP.  

Na espécie, como visto, é incabível aplicar a lógica da Súmula 635 do STJ, 

inspirada no art. 142 da Lei n.º 8.112/90, para elastecer o prazo prescricional por 120 dias, como 

quer o CNMP, porquanto a LC 75/93 disciplinou categoricamente todas as causas de 

interrupção e suspensão do prazo prescricional, que não comportam interpretação extensiva, 

máxime em malam partem.  

Finalmente, é bom registrar que, na contramão do que foi referido no acórdão  

proferido pelo CNMP, o art. 253 da LC 75/93, ao meramente disciplinar o prazo máximo 

para a duração do processo administrativo disciplinar – de 90 dias, prorrogáveis por mais 

30 –, longe está de regrar hipótese de suspensão ou de interrupção da prescrição, que não 

há de ser inferida, até porque se trata de disposição restritiva de direito. 

 
6 Processo n. 5044818-85.2019.4.04.7000/PR, em trâmite na 6ª Vara Federal de Curitiba-PA. 
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 O preceito de lei complementar citado, que, por sinal, introduz prazo 

impróprio administrativo, apenas tem a intenção de disciplinar a duração razoável e esperada 

de um PAD, sem que estabeleça qualquer regramento em relação à prescrição. 

É o que se extrai da sua transcrição: 

Art. 253. O prazo para a conclusão do processo administrativo e 

apresentação do relatório final é de noventa dias, prorrogável, no máximo, 

por trinta dias, contados da publicação da decisão que o  

instaurar. 

 

Como visto, o artigo não refere suspensão ou interrupção da prescrição, ao 

contrário do insinuado pelo i. Conselheiro Relator em seu voto. Em verdade, os preceitos que 

cuidam, de forma exaustiva, na LC 75/93, do tema da prescrição estão arrolados na Seção V 

da Lei, abaixo reproduzida, na íntegra: 

SEÇÃO IV 

Da Prescrição 

Art. 244. Prescreverá: 

I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura; 

II - em dois anos, a falta punível com suspensão; 

III - em quatro anos, a falta punível com demissão e cassação de 

aposentadoria ou de disponibilidade. 

Parágrafo único. A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá 

juntamente com este. 

Art. 245. A prescrição começa a correr: 

I - do dia em que a falta for cometida; ou 

II - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas 

continuadas ou permanentes. 

Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração de processo 

administrativo e a citação para a ação de perda do cargo. 

 

Logo, como as causas de interrupção e suspensão da prescrição submetem-se 

ao princípio da legalidade estrita, e, no caso do MPU, por força do art. 128, §5º, da CRFB, 

estão ainda sujeitas ao regime taxativo ditado por reserva de lei complementar, é claramente 

ilegal o afastamento da prejudicial de prescrição levado a cabo pelo acórdão proferido pelo 

CNMP, que deve ser anulado no julgamento da presente demanda para que seja proclamada a 

extinção da punibilidade da pretensão administrativa. 
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(IV) MANIFESTO EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.  

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CRÍTICA A INSTITUIÇÕES E 

AUTORIDADES PÚBLICAS. DISCURSO PROTEGIDO PELO JULGAMENTO DA 

ADPF 130 E TAMBÉM PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. 

 

Não bastasse tudo o que foi afirmado anteriormente, é fora de dúvida o fato de 

que o procurador Deltan Dallagnol agiu em exercício regular de direito, no sacrossanto leito 

do direito de manifestação de pensamento e liberdade de expressão, protegido pelos artigos 5º, 

IV, IX, XIV e 220 da CRFB, bem como pela Convenção Americana de Direitos Humanos.  

Logo, indevida foi a imposição de uma reprimenda de advertência pelo CNMP, 

já que inexistentes as violações aos deveres de decoro e urbanidade pelo mero exercício do 

direito de crítica, assegurado a qualquer cidadão brasileiro. 

No ponto, o acórdão afirma, basicamente, que as declarações do sindicado teriam 

sido formuladas de forma pejorativa e agredido, gratuitamente, membros do Poder Judiciário. 

Compreendeu o CNMP, ainda, que os comentários feitos a uma decisão proferida pela Segunda 

Turma do STF teriam incitado dúvidas sobre os motivos reais que levaram a sua prolação e 

manifestado desapreço a alguns dos seus membros, que teriam sido afetados em sua integridade 

moral. 

Eis o trecho central do voto do i. Relator, seguido pela maioria do órgão de 

controle externo do Ministério Público: 

 

“No caso dos autos, e fazendo a ponderação entre o princípio que consagra a 

liberdade de manifestação e os bens salvaguardados pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana, como a honra, é notório que o Procurador requerido ultrapassou o 

limite do seu direito.  

A fala possuiu uma afirmação forte, que gerou repercussão em diversos veículos de 

comunicação.  

A manifestação não se tratou somente de uma discordância sua do entendimento 

jurídico dos Ministros os quais chamou de “panelinha”, pois a sua fala incitou no 

ouvinte dúvidas quanto aos reais motivos em que se baseiam aquelas decisões que 

mandariam, no seu dizer, mensagem de leniência a favor da corrupção, ainda que 

tenha afirmado que não estão os Ministros mal-intencionados. 

Ora, ainda que imediatamente após a fala de que Ministros da “panelinha (...) 

mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção” tenha o 

membro processado afirmado que não estava a dizer que estariam os Ministros mal-

intencionados, mas sim que objetivamente a mensagem que as decisões mandam é 

de leniência, tal assertiva não foi capaz de desfazer a imputação de leniência para 

com a corrupção.  

Se agem os julgadores conforme a lei, desmunidos da má intenção, como é possível 

afirmar que eles mandam mensagem de leniência por meio de suas decisões? Fica 
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subentendido nas palavras do Procurador que os Ministros agiriam com propósitos 

terceiros, inconfessáveis, e só assim faria sentido a insinuação do requerido. Do 

contrário, a crítica deveria ter sido direcionada à lei, que permitiria aos julgadores 

proferirem decisões brandas e favoráveis à corrupção. 

(...) 

Por tratar-se de uma entrevista ao vivo, evidente que nem sempre conseguirá o 

falante expressar-se de maneira pensada e minuciosamente bem articulada, de forma 

que ocasionalmente uma palavra mal colocada pode gerar desencontro com a 

intenção real do emitente. Foi esse elemento, aliás, que por ocasião do referendo do 

PAD neste Conselho, fez-me votar em inicialmente em sentido diverso da maioria, 

ou seja, contra a instauração do procedimento disciplinar. O curso dos debates e da 

instrução processual, convenceram-me de que eu estaria errado e que, sim, teria 

havido excesso da liberdade de expressão, em contrariedade às normas de regência. 

No presente caso restou configurado o ataque deliberado e gratuito a integrantes do 

Poder Judiciário, constituindo violação a direito relativo à integridade moral.  

Não se pode negar que o membro aqui processado, mesmo que reconhecidamente 

possua uma carreira empenhada na atuação forte contra a corrupção, também é 

lembrado pela participação ativa nos meios de comunicação e mídias sociais, 

apresentando com alguma frequência discurso contundente e hostil em desfavor de 

processados ou instituições.  

Mas como pontuado pelo Excelentíssimo Corregedor Nacional, ao manifestar que 

Ministros do Supremo Tribunal Federal transmitiriam mensagem de tolerância para 

com a corrupção, o acusado atacou a honra dos mesmos e a lisura da atuação 

funcional destes julgadores, gerando desconfiança no Poder Judiciário.  

A alusão de que os Ministros da “panelinha (...) mandam uma mensagem muito forte 

de leniência a favor da corrupção” demonstra ausência de zelo pelo prestígio de 

suas funções, pois deixou de tratar com urbanidade Ministros da Suprema Corte, 

deixando de guardar decoro pessoal e praticando conduta incompatível com o 

exercício do cargo ocupado. 

(...) 

Firme em tais fundamentos, vislumbro a ocorrência da falta disciplinar por 

infringência do previsto no art. 236, VIII (tratar com urbanidade as pessoas com as 

quais se relacione em razão do serviço) e X (guardar decoro pessoal) da Lei 

Complementar nº 75/1993.”  

 

Como foi bem referido no julgamento de mérito havido no âmbito do CSMPF 

que redundou na absolvição de Deltan de imputação pelos mesmos fatos  -  há, por isso mesmo, 

ação cível originária paralela (PET 8493), também da relatoria o E. Min. Luiz Fux, que refere 

a ocorrência de violação ao devido processo legal e ao princípio do ne bis in idem e requer a 

nulidade do PAD desde a origem –, o Procurador da República não teve qualquer intenção de 

macular a honra, a reputação ou a imagem dos Ministros da Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal e objetivamente não os ofendeu. 

Aliás, o próprio autor da presente ação fez questão de deixar registrada tal 

ausência de intenção de ofender a qualquer pessoa na própria entrevista concedida à 

CBN, e apenas se consentiu, quando interpelado pelo jornalista, uma crítica institucional a 

decisões proferidas no contexto da Operação Lava-Jato ___ conduta perfeitamente compatível 

com o exercício regular de seu direito à liberdade de expressão, tal como protegido pela 
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Constituição da República. 

Observe-se que, ao contrário do assentado no acórdão condenatório, cujo 

teor afirma uma necessidade de contenção pública das opiniões de membros do Ministério 

Público, o exercício do direito de crítica às autoridades e instituições é o discurso ou 

mensagem que tem o mais alto nível de proteção pela Carta, amparado pelas garantias 

constitucionais de seus artigos 5º, IV, IX e XIV, e 220, como se aprende nos precedentes agora 

citados, da lavra do eminente Ministro Celso de Mello:  

 

E M E N T A: LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO DE CRÍTICA - 

PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE 

CONSTITUCIONAL – ENTREVISTA JORNALÍSTICA NA QUAL SE 

VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA – DENÚNCIA DE 

IRREGULARIDADES NO MUNDO ESPORTIVO - CIRCUNSTÂNCIA 

QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS EXCLUDENTES 

ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS 

INJURIANDI VEL DIFFAMANDI” - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO 

COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - 

INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO 

DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO 

REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE 

EXPRESSÃO - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO 

PENSAMENTO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM 

FACE DE FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS – JURISPRUDÊNCIA – 

DOUTRINA – SUBSISTÊNCIA, NO CASO, DA DECLARAÇÃO DE 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – “AGRAVO 

REGIMENTAL” IMPROVIDO. - A liberdade de expressão – que não traduz 

concessão do Estado, mas, ao contrário, representa direito fundamental dos 

cidadãos – é condição inerente e indispensável à caracterização e à 

preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios 

estruturadores do regime democrático. O Poder Judiciário, por isso mesmo, 

não pode ser utilizado como instrumento de injusta restrição a essa 

importantíssima franquia individual cuja legitimidade resulta da própria 

declaração constitucional de direitos. - A liberdade de manifestação do 

pensamento traduz prerrogativa político-jurídica que representa, em seu 

próprio e essencial significado, um dos fundamentos em que repousa a ordem 

democrática. Nenhuma autoridade, por tal razão, inclusive a autoridade 

judiciária, pode prescrever (ou impor), segundo suas próprias convicções, o 

que será ortodoxo em política, ou em outras questões que envolvam temas de 

natureza filosófica, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de 

conduta cuja observância implique restrição aos meios de divulgação do 

pensamento. - O exercício regular do direito de crítica, que configura 

direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do 

pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não 

importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz 

à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao 

contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, 

como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender. Precedentes do 
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Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Europeia de 

Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol). (AI 675276 AgR, 

Relator (a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT 

VOL-02503-02 PP-00299) 

 

LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA - 

PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE 

CONSTITUCIONAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS 

E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA - CIRCUNSTÂNCIA QUE 

EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS EXCLUDENTES ANÍMICAS 

COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS 

INJURIANDI VEL DIFFAMANDI” - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO 

COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - 

INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO 

DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO 

REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - O DIREITO 

DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE 

COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À 

DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A 

QUESTÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE 

CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU 

NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA - DOUTRINA - RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO. - A liberdade de imprensa, enquanto projeção das 

liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de 

conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes 

que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a 

informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. - A crítica 

jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação 

constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de 

interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o 

direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam 

revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de 

cargos oficiais. - A crítica que os meios de comunicação social dirigem a 

pessoas públicas (e a figuras notórias), por mais dura e veemente que 

possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações 

externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. - 

Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística 

cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, 

então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, 

ainda mais se a pessoa, a quem tais observações forem dirigidas, ostentar 

a condição de figura notória ou pública, investida, ou não, de autoridade 

governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se 

como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de 

ofender. Jurisprudência. Doutrina. - O Supremo Tribunal Federal tem 

destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a 

necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, 

resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, 

verdadeira “garantia institucional da opinião pública” (Vidal Serrano Nunes 

Júnior), por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos 
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suportes axiológicos que conferem legitimação material ao próprio regime 

democrático. - Mostra-se incompatível, com o pluralismo de ideias (que 

legitima a divergência de opiniões), a visão daqueles que pretendem negar, 

aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de 

buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender 

as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção 

constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado 

- inclusive seus Juízes e Tribunais - não dispõe de poder algum sobre a 

palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos 

profissionais da Imprensa, não cabendo, ainda, ao Poder Público, estabelecer 

padrões de conduta cuja observância implique restrição indevida aos “mass 

media”, que hão de ser permanentemente livres, em ordem a desempenhar, 

de modo pleno, o seu dever-poder de informar e de praticar, sem injustas 

limitações, a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do 

pensamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência 

comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional 

Espanhol). (AI 690841 AgR, Relator (a):  Min. CELSO DE MELLO, 

Segunda Turma, julgado em 21/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 

PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-03 PP-00295) 

 

O exercício do direito de crítica no presente contexto foi, como já esclarecido, 

previamente escrutinado também perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal 

(CSMPF), que concluiu não ter a manifestação do Procurador Dallagnol ultrapassado os 

limites da civilidade, ou desbordado do legítimo exercício das liberdades constitucionais 

de expressão e pensamento.  

Convém, a propósito, mais uma vez, transcrever trecho das conclusões 

alcançadas pelo CSMPF, que elucidaram os contornos da questão jurídica ora submetida ao 

Plenário do Conselho Superior do Ministério Público: 

 

“Com efeito, depreende-se dos autos que o Procurador da República 

apenas emitiu opinião acerca dos efeitos da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, em matéria de interesse público referente à 

Operação Lava Jato, na qual atuou como coordenador e porta-voz durante 

quatro anos. 

Tratou-se de uma manifestação a respeito de fatos notórios, decorrentes da 

atuação de autoridades públicas, não tendo sido encontrado, pela 

Comissão, nenhum elemento comprobatório de que tivesse agido com 

vontade livre e consciente de atuar com falta de urbanidade ou de decoro 

pessoal. 

Como afirmado no Parecer Conclusivo, tal entendimento encontra respaldo 

no fato de que, imediatamente após a crítica, o Procurador da República, 

expressamente, ressalvou que não estava dizendo que os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal estavam mal intencionados, tendo o teor de 

sua manifestação se limitado a apontar as consequências sociais que antevia 

frente aos julgamentos brandos dos casos apurados pela “Lava Jato” 
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proferidos por parte dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, a crítica não atacou a honra dos Ministros, já que o Procurador 

da República não utilizou palavras agressivas ou depreciativas, 

tampouco excedeu limites, tendo apenas respondido à pergunta sobre tema 

relacionado a sua atuação na Força-Tarefa da Operação Lava-Jato, 

encontrando-se a sua opinião acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal 

dentro dos limites da liberdade de expressão e de manifestação de 

pensamento, direito fundamental assegurado pela Constituição. 

 

Vale lembrar, outrossim, que os ilustres ministros da Segunda Turma que 

compuseram a maioria na decisão criticada perante a CBN são personalidades públicas 

e, por isso mesmo, sua órbita de proteção à intimidade e privacidade é mais estreita do que 

aquela reservada aos cidadãos comuns. Isso é tanto mais verdade diante do fato de que o 

exercício de suas funções, de extrema relevância para a ágora nacional, possui visibilidade 

privilegiada e, por isso mesmo, sujeita-os a um escrutínio público mais intenso, que faz 

crescer, em relação a eles, o escopo do exercício da liberdade de crítica. 

O incômodo que a crítica do autor pode ter provocado não deve, porém, ser 

confundido com ofensa à integridade ou à honra dos ilustres membros da Segunda Turma 

que compuseram a maioria na decisão criticada, como afirma, de forma amplamente 

dissociada do conteúdo da decisão proferida pelo Supremo na ADPF 130, o acórdão 

proferido pelo CNMP que aplicou a advertência.  

Se o procurador Deltan Dallagnol exerceu apenas o seu direito de crítica 

perante um meio de comunicação, a fim de informar a população em geral, a manutenção 

da injusta pena de advertência imposta funcionará como um incentivo à auto autocensura 

não só do autor, mas, pela visibilidade do precedente, de todos os membros do Ministério 

Público brasileiro.  

Como ponderou a ilustre Ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 4815, a 

notoriedade potencializa o interesse público no escrutínio da conduta e das opiniões de 

quem exerce funções públicas impactantes para toda a Nação, não devendo prosperar 

interpretações sancionatórias que visem a blindar o exercício da função pública ou política ou 

o seu titular: 

 

“A notoriedade torna a pessoa alvo de interesse público pela referência, pelo 

destaque no campo intelectual, artístico, moral, científico ou político. (...) a 

busca, produção ou divulgação de informações [sobre essas pessoas dotadas 

de notoriedade] não é ilegítima, nem pode ser cerceada sob o argumento 

de blindar-se a pessoa com a inviolabilidade constitucionalmente 

assegurada.” 
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Não é, pois, necessário concordar com o teor das afirmações proferidas por 

Deltan Dallagnol para que se proclame o direito que ele tem de emitir opiniões incômodas e 

ácidas sobre as decisões proferidas por um órgão jurisdicional qualquer, ainda que por 

respeitável órgão fracionário da Suprema Corte do País, sem que, por isso, venha sequer a 

sofrer processo administrativo.  

A hierarquia máxima da Corte criticada, de resto, impede até mesmo que 

haja outros controles que não os da opinião pública, vez que inviável recorrer das decisões 

definitivas do último grau de jurisdição.  

Tanto não bastasse, as liberdades discursivas – de pensamento, de opinião, de 

imprensa e de informação – são instrumentos da democracia, e não necessariamente de justiça 

ou de verdade, como pontuou o ilustre Ministro Roberto Barroso ao votar na mesma ADI 4815, 

alertando para a necessidade de que sobretudo as personalidades públicas exercitem a 

virtude cívica da tolerância, nas situações em que forem submetidas a comentários ácidos ou 

desagradáveis, justamente o discurso protegido, por excelência, pelos citados direitos 

fundamentais: 

 

“E aqui, já no meu penúltimo tópico, eu faço uma breve reflexão sobre o que 

a liberdade de expressão não é e o que, a meu ver, ela deve ser. Faço uma 

observação muito importante com uma nota pessoal: a liberdade de 

expressão não é uma garantia de verdade, nem é garantia de justiça; ela 

é uma garantia de democracia e, portanto, defender a liberdade de 

expressão pode significar ter que conviver com a injustiça, ter 

eventualmente que conviver com a inverdade. Isso é especialmente válido 

para as pessoas públicas, sejamos nós agentes públicos, sejam os artistas 

(...).” 

O que eu quero é significar que qualquer pessoa que aceite operar no 

espaço público está sujeita a esse tipo de crítica, está sujeita à crítica injusta 

e á crítica justa; está sujeita à crítica construtiva e à crítica destrutiva; está 

sujeita à crítica mal informada à crítica bem informada. Vem com o cargo, é 

o preço que nós pagamos.” 

 

Por mais paradoxal que seja, acórdão proferido pelo CNMP cita esse precedente 

(ADI 4815) justamente para sustentar conclusão sancionatória a qual a fundamentação do 

Supremo se opõe. 

Como nos lembra, a propósito da espécie, aquele primoroso voto do Min. 

Roberto Barroso, o incômodo que foi causado pela manifestação do Procurador Dallagnol 

ao eminente Ministro que pediu ao digno Corregedor providências apuratórias é natural em uma 

democracia; é fruto do pluralismo de ideias – não se trata de desrespeito, ou de quebra de decoro 
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(!) ou do dever de urbanidade (!!). Quem aceita atuar no espaço público está, para o bem 

de uma concepção plural de sociedade, sujeito não só à crítica justa, mas até mesmo a 

críticas que venha a reputar injustas, ou até mesmo, tantas vezes, mal informadas ou 

precipitadas.  

É certo, ainda, que, ao prestar informações, o Procurador Dallagnol tentou 

demonstrar que há, a seu ver, à luz das estatísticas, um padrão garantista de comportamento na 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que ele próprio considera (com ou sem razão, 

repita-se) inapropriado para lidar com os denominados crimes de direito penal econômico e 

com organizações criminosas voltadas à corrupção.  

Não é, porém, ao contrário do que sustenta o acórdão do CNMP, a correção 

intrínseca de uma opinião (e muito menos o seu acatamento pela maioria de um tribunal) 

que torna dado discurso merecedor de proteção pela Lei Fundamental do Brasil. 

O ato sancionatório hostilizado na presente ação, de forma incompatível 

com a liberdade de expressão, cria, em verdade, uma espécie de blindagem contra 

qualquer espécie de discurso que critique decisões ou autoridades judiciais e simplesmente 

ignora o exercício regular de direito por parte do autor, que, se fosse reconhecido, por 

óbvio, afastaria a imposição da sanção. 

Colhe-se da doutrina que a liberdade de expressão abrange notícias sobre fatos 

e opiniões, bem como é tutelada independentemente de qualquer juízo de concordância ou 

de aprovação em relação ao conteúdo da mensagem, ou de se julgar valiosa ou não a 

informação veiculada: 

 

“A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver 

colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores 

constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, 

avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, 

envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor, ou 

não – até porque, diferenciar entre opiniões valiosas ou sem valor é uma 

contradição num Estado baseado na concepção de uma sociedade livre e 

pluralista. No direito de expressão cabe, segundo a visão generalizada, toda 

mensagem, tudo o que se pode comunicar – juízos, propaganda de ideias e 

notícias sobre fatos.”7 

 

Daí ser absolutamente irrelevante que tenha o conteúdo da decisão da Segunda 

Turma sido dominante ou não na jurisprudência da Suprema Corte, fato ao qual atribuiu 

 
7 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 298. 
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indevido valor o acórdão do CNMP para caracterizar suposto excesso na fala do procurador à 

CBN. 

Não há como distinguir a proteção de mensagens ou de comunicações pelo seu 

mérito; ao contrário, o fundamento de sua proteção está justamente no fato de que a 

Constituição organiza uma sociedade democrática, em que o dissenso tolerante é necessário, 

desejável e também inevitável. 

Observem-se, ainda, com vagar, o princípio e o fim da fala do autor para 

que se evidencie o exercício regular de direito e a completa falta de elementos mínimos a 

respaldar a caracterização de infração funcional por falta de decoro ou dever de 

urbanidade. 

A atipicidade de seu comportamento é palmar e pode ser demonstrada 

passo a passo. 

O procurador começa justamente por citar uma decisão tomada por órgão 

fracionário do STF por 3 a 1 e termina por enfatizar que não vê, na atitude dos ministros 

que compõem a Segunda Turma, má intenção. Só considera o ato descabido. Não quebra 

regras de convívio social (decoro) entre membros do MP e juízes, e nem descamba para o 

campo da incivilidade (em suposta quebra do dever de urbanidade). 

Na sequência, o autor conclui que não concorda com a decisão que retira da 

primeira instância, em Curitiba, os termos de depoimentos de certos colaboradores 

premiados da Operação Lava Jato.  

Sua declaração, portanto, está no contexto de um livre embate de ideias 

sobre qual seria a melhor solução jurídica para o caso e sobre qual seria a melhor resposta 

estatal para crimes de corrupção que ele próprio investiga. O intuito do procurador ora 

peticionário era, portanto, o de dialogar com a opinião pública. 

Em nenhum momento, como revela uma leitura atenta, a declaração verbal 

– mesmo feita com espontaneidade, sem planejamento, sem dolo e diante de uma pergunta 

improvisada por um jornalista – resvala para a ofensa, sequer para a vulgaridade.  

Nada justifica, portanto, a imposição da sanção de advertência, que, 

completamente contrária às liberdades constitucionais discursivas, tem apenas o propósito 

de silenciá-lo e de fazer dele uma espécie de exemplo para que outros membros do Ministério 

Público pensem duas vezes antes de emitir opiniões em ambientes públicos.  

A República repousa na ideia de igualdade política entre os cidadãos, o que põe 

as suas opiniões em um patamar de paridade, que merece igual consideração. 

Não há, na entrevista, sequer o emprego de ironia, mas apenas um discurso 
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franco e aberto que deveria incitar o debate público, com a ressalva explícita de não se 

buscar ofender qualquer Ministro, ou tampouco imputar má-fé a qualquer deles. 

Foi precisamente em razão da aludida e cautelosa ressalva que o eminente relator 

do PAD, Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, votou, em um primeiro momento, 

como ele próprio reconhece no acórdão sancionatório, no sentido de nem mesmo ser instaurado 

o procedimento sancionatório, como se vê na sua manifestação em Plenário: 

 

“Assim é que toda manifestação deve ser vista de forma global, e não em 

trechos dissociados da realidade. A ressalva feita pelo Procurador 

entrevistado logo em seguida desfez então a compreensão que se começava a 

formar no ouvinte sobre a real motivação daquelas decisões, registrando que 

não pretendeu atacar a honra ou lisura da atuação funcional de julgadores. (...) 

No presente caso, não me parece que houve evidente abuso ou arbítrio, 

em que pese ser forçoso reconhecer que a palavra aplicada (leniência) 

tenha sido utilizada em um contexto que favorecia interpretação diversa 

da pretendida pelo entrevistado, acaso não houvesse esclarecido na 

sequência a real intenção da fala. [.....] 

No presente caso, não identifico, ab initio, vontade em ofender ou mesmo 

oferecer tratamento descortês e não protocolar a Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, não havendo conduta comprometedora da dignidade das 

funções ministeriais.” 

 

Curiosamente, sem explicar bem as razões para a sua mudança de opinião, o 

Relator, que não vira justa causa inicialmente, depois aderiu sem maior reflexão à instauração 

de processo administrativo contra o procurador Deltan Dallagnol, sem nem mesmo esclarecer 

em que ponto teria cometido equívoco em sua avaliação anterior. Nem mesmo no seu voto de 

mérito o motivo da alteração de opinião foi declinado. 

Tudo isso é digno de estranhamento, e mais digno de surpresa é ainda que, 

recentemente, tenha o Senado, sistematicamente, rejeitado a confirmação de conselheiros 

do CNMP aspirantes à recondução ao cargo por força do fato de que, em ocasião anterior, 

no exercício legítimo de suas livres convicções, votaram pelo arquivamento da reclamação 

disciplinar que originou o presente PAD contra o procurador Deltan Dallagnol (vide 

matérias anexas). 

A liberdade de expressão foi, no caso em análise, exercida pelo autor da presente 

demanda nos limites reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 

130, onde assentou, entre outros relevantes conteúdos axiológicos do direito à livre 

manifestação do pensamento, que a divulgação de opiniões e fatos sobre personalidades 

públicas decorre do papel regular que cidadãos e meios de comunicação exercem de fiscalizar 

o exercício do poder político. 
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A própria Recomendação de Caráter Geral n.º 01/2016 do CNMP, nessa mesma 

toada, reconhece que não configura falta funcional, muito menos o exercício de atividade 

político-partidária, “o exercício da liberdade de expressão na defesa pelo membro do 

Ministério Público de valores constitucionais e legais em discussões públicas sobre causas 

sociais, em debates ou outras participações ou manifestações públicas que envolvam a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.  

Ninguém duvida de que a pauta anticorrupção, propugnada pelo 

Procurador requerido, tem íntima conexão justamente com as funções constitucionais do 

parquet de defesa da ordem jurídica e do regime democrático.  Defender essa pauta não 

constitui, a toda evidência, excesso de liberdade de expressão, ao contrário do assinalado 

na condenação à pena de advertência imposta pelo CNMP. 

Vale recordar, de outro ângulo de análise, que, conforme pontuado pelo 

eminente Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 685.493/SP (vide Informativo de 

Jurisprudência n.º 768 do STF), agentes públicos como os membros do Ministério Público 

gozam de uma margem ainda mais elastecida de liberdade de expressão, à semelhança do 

que a Constituição dispõe para os parlamentares, em contrapartida à redução de sua esfera 

de privacidade.  

 

A lição do eminente Ministro em tal julgado pode ser assim sintetizada: 

 

“O argumento seria singelo: aqueles que ocupassem cargos públicos teriam a 

esfera de privacidade reduzida. Isso porque o regime democrático imporia 

que estivessem mais abertos à crítica popular. Em contrapartida, 

deveriam ter também a liberdade de discutir, comentar e manifestar 

opiniões sobre os mais diversos assuntos com maior elasticidade que os 

agentes privados (...)” 

 

Nesse mesmo sentido, e a propósito dos limites da liberdade de expressão dos 

membros do Ministério Público, convém citar a própria jurisprudência do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que, em voto do Conselheiro Dermeval Farias Gomes Filho, afirma que, 

em relação aos agentes públicos, deve imperar: 

 

“...limiar diferente de proteção, que não se baseia nas qualidades do sujeito, 

mas sim no caráter do interesse público inerente às atividades ou 

atuações de uma determinada pessoa, garantindo-lhe uma maior latitude de 

imunidade contra responsabilização.” 8 

 
8 Processo Administrativo Disciplinar. 1.00211/2018-24, voto proferido em 29 de maio de 2018. 
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Esse pronunciamento institucional do CNMP está, por sinal, em consonância 

com o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão, que indica 

deveres genéricos aos quais se submetem os funcionários públicos, todos devidamente 

respeitados pelo recorrido. 

Esse documento não autoriza que a liberdade de expressão seja podada em razão 

de conceitos abstratos e claramente subjetivos como decoro e urbanidade. Se tais preceitos 

forem interpretados da forma elástica como propôs o douto plenário do CNMP ao sancionar o 

autor, data maxima venia, certamente os membros do Ministério Público estarão fadados a 

praticar uma permanente autocensura para evitar punições.   

Não se pode simplesmente repreender manifestações públicas de membros do 

Ministério Público ad hoc, sem nem mesmo se estabelecer, previamente, por lei, uma 

tipificação fechada do suposto ilícito funcional que tenha um mínimo de função orientadora em 

relação às condutas a serem por eles legitimamente abraçadas.  

Tal marco reconhece, explicitamente, ainda, que “a transcendente função 

democrática da liberdade de expressão exige que, em determinados casos, os funcionários 

públicos façam pronunciamentos sobre assuntos de interesse público, no cumprimento de suas 

atribuições legais.” 

À luz desses argumentos, não há, a toda evidência, no caso, qualquer 

elemento indicativo da quebra de decoro e muito menos do dever de urbanidade na 

situação ora sob exame. O comportamento é completamente atípico e, ainda que não o 

fosse, estaria albergado pelo exercício regular do direito de liberdade de expressão. 

Daí a imperatividade de a Suprema Corte anular a injusta, inconstitucional, 

desnecessária e desproporcional sanção de advertência imposta. 

No plano regional de defesa dos direitos humanos, reforçando a importância de 

que conteúdos como a crítica às instituições políticas e às autoridades, bem como o combate à 

corrupção circulem livremente no mercado de ideias, “A Corte [Interamericana] reiterou 

numerosas vezes a importância que a liberdade de expressão tem em uma sociedade 

democrática, especialmente no que se refere a assuntos de interesse público (...). Por isso, não 

é só legítimo, mas em certas ocasiões é também um dever das autoridades estatais pronunciar-

se sobre questões de interesse público”9 

Há uma farta jurisprudência na Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 
9 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, Marco 

Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expressión, 30 de dezembro de 2009. 
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(CIDH) referente às denominadas leis de desacato, que são consideradas incompatíveis com a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Apesar do nome, os casos não tratam apenas de 

casos em que incide figura típica idêntica ao nosso art. 331 do Código Penal, mas de querelas 

em que é exercido o direito de crítica contra autoridades públicas e, em contrapartida, 

cidadãos são sancionados pelo Estado.   

No julgamento do caso Palamara-Iribarne v. Chile, por exemplo, a CIDH foi 

categórica ao asseverar que a condenação do senhor Palamara-Iribarne em razão de suas 

críticas à Justiça Militar constituiu uma violação ao artigo 13.2 da Convenção, ou seja, 

violação ao seu direito de livre expressão e crítica.  

Naquela ocasião foi assentado, ainda, que “o controle democrático exercido pela 

sociedade, por meio da opinião pública, fomenta a transparência das atividades estatais e 

promove a responsabilidade dos servidores públicos sobre sua gestão, razão pela qual deve 

haver uma maior tolerância e abertura à crítica em face de manifestações emitidas por 

indivíduos no exercício desse controle democrático.”10 

Há outro caso, ainda, no acervo jurisprudencial da CIDH que envolve 

justamente a ocorrência de suposto comentário injurioso a magistrado, formulado pelo 

jornalista argentino Horácio Verbitsky11, que havia sido condenado pela justiça nacional 

por desacato por ter chamado de “asqueroso” o Ministro Augusto César Belluscio, da 

Suprema Corte de Justiça da Argentina. 

Não só se considerou indevida a condenação à luz da Convenção (que, entre nós, 

tem status supralegal, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal), como a República 

Argentina assumiu o compromisso de revogar os tipos relacionados ao desacato ou a 

críticas a funcionários públicos, justamente para evitar o efeito de autocensura que 

normas punitivas dessa espécie acabam provocando nos cidadãos em geral. 

De tal cenário se conclui, em simples exercício de comparação, que, no PAD 

que redundou na imposição da sanção de advertência ora vergastada, o comportamento do 

Procurador Deltan Dallagnol está muito aquém da ofensividade que foi tolerada pela CIDH 

nos precedentes referidos e que a advertência imposta no PAD foi injusta e contrária à 

Convenção, de modo que o Poder Judiciário deve exercer o necessário controle jurisdicional 

 
10 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Palamara-Iribarne v. Chile. Mérito, Reparações e Custas. 

Julgamento de 22 de Novembro de 2005. Series C N. 135, para 83. A propósito do mesmo tema, veja-se também 

Herrera-Ulloa v. Costa Rica. Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Julgamento de 2 de julho de 2004. Series 

C N. 107, para 82. 
11 Para uma referência completa do caso e seu impacto na interpretação na própria interpretação do crime de 

desacato no Brasil, convém realizar atenta leitura do RESP 1.640.084-SP, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, 

do Superior Tribunal de Justiça (do Brasil). 
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para deconstituí-la.  

Trata-se de vício de ilegalidade (inconstitucionalidade e inconvencionalidade) 

que autoriza pleno controle do ato administrativo de julgamento. Não existe discricionariedade 

em julgado administrativo que solapa a Constituição da República e os tratados internacionais 

dos quais o Estado Brasileiro é signatário. 

Ainda assim, apesar do disposto no art. 13.2 da Convenção Americana, tratado 

internacional que tem status supralegal e que se se sobrepõe aos tipos disciplinares do art. 

236, VIII a X, da LC 75/93, e apesar dos direitos fundamentais que lhe são assegurados pelos 

artigos 5º, IV, IX, XIV e pelo art. 220 da CRFB, o autor da presente demanda foi sancionado 

meramente pelo fato de sua opinião sobre uma decisão da Segunda Turma ter causado 

desconforto ao eminente Presidente do Supremo.  

 Como bem pondera o professor Alexandre Sankievicz, a instauração de 

processos ou a mera ameaça de aplicação de sanções em razão de críticas desferidas a 

servidores públicos (inclusive a magistrados) tem um caráter claramente silenciador da crítica, 

ou inibidor do discurso (chilling effect): 

 

“A ameaça de responsabilização penal por desrespeito ao servidor público, 

mesmo quando a manifestação ocorre por meio de um juízo de valor, pode 

ser utilizada como método para suprimir a crítica. A maior proteção 

conferida a funcionários públicos produz uma estrutura jurídica que, em 

última análise, confere maior grau de proteção ao próprio Estado contra a 

crítica, o que é incompatível com os princípios concernentes à liberdade de 

expressão.”12 

 

Ou seja, de tão delicada a liberdade de expressão, a mera instauração (e 

continuidade) de processo disciplinar pelo seu exercício regular já constitui uma forma sutil de 

sua violação. O que dizer, então, de uma advertência que faz do autor um modelo “a ser evitado” 

pelos seus demais colegas de ofício? 

No direito comparado, convém, por fim, invocar a rica jurisprudência da 

Suprema Corte Norte-Americana sobre o direito à liberdade de expressão para ilustrar como 

também ao procurador da República (e ao servidor público em geral) é de ser reconhecida 

a faculdade de realizar manifestações sobre questões de interesse público, ainda que sejam 

investidas de caráter crítico.  

 
12  SANKIEVICZ, Alexandre. Crime de Desacato Conforme Previsto no Código Penal é Inconstitucional. 

Consultor Jurídico, acesso em 6 de outubro de 2016. Disponível em https://www.conjur.com.br/2016-out-

06/alexandre-sankievicz-crime-desacato-inconstitucional? 
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Ao decidir o caso Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 74-75 (1964), por 

exemplo, a Suprema Corte Americana enfrentou um caso bastante parecido com o que está em 

liça, com a notável distinção de que o discurso empregado pelo promotor acusado foi bem 

mais incisivo, descuidado e grosseiro do que o utilizado pelo procurador Deltan Dallagnol.  

Como questão de fundo, um promotor de justiça havia sido condenado por 

desferir comentários injuriosos contra juízes perante os quais oficiava, tendo-os reputado 

preguiçosos e ineficientes.  

Ora, mesmo diante do caráter duríssimo da crítica que transbordava o aspecto 

meramente institucional, a Suprema Corte afirmou que o promotor estava, à semelhança de 

qualquer outro cidadão, amparado pela proteção da Primeira Emenda, sede normativa da 

liberdade de expressão na Carta Americana.  

Confira-se relevante trecho do acórdão, traduzido livremente: 

 

“Nós não acreditamos, contudo, que as manifestações do recorrente possam 

ser consideradas meramente como difamações privadas. A acusação dizia 

respeito à conduta dos trabalhos da Corte Criminal. É claro que 

qualquer crítica relacionada à forma como um agente público 

desempenha o seu trabalho tende a afetar tanto a sua reputação privada, 

quanto a sua reputação pública. O teste New York Times não é inaplicável 

pelo simples fato de que a reputação privada, bem como a reputação pública, 

do agente envolvido será prejudicada. A regra do agente público protege o 

interesse público primordial na livre circulação de informação aos 

cidadãos no que diz respeito aos agentes públicos, os seus servidores. 

Para esse fim, qualquer coisa que possa dizer respeito à aptidão para o 

cargo é relevante. Poucas atribuições pessoais são mais pertinentes para 

aptidão para o ofício do que desonestidade, prevaricação, ou motivação 

inadequada, mesmo quando essas características possam afetar também 

a vida privada do agente.”13 

 

Ora, como se vê, lá e cá, as críticas feitas tanto pelo promotor americano como 

pelo Procurador da República Deltan Dallagnol alcançaram, precipuamente, decisões. Se 

tangenciaram, de alguma forma, ou incomodaram, por metonímia, a vida privada dos ilustres 

Ministros criticados, isso não é, por si só, motivo para declarar a existência de excesso, pois o 

alvo da crítica são as decisões tomadas pelas instituições a que pertencem. 

De outro giro, em Pickering v. Board of Education,  391 U.S 563, 568 (1968), 

a Corte de Cúpula Norte-Americana examinou se um funcionário público tem o direito de se 

manifestar sobre assuntos de interesse público.  

 
13 Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 74-75 (1964). 
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O Tribunal concluiu afirmativamente, bem como assentou ter sido arbitrária a 

dispensa de uma professora, por alegadas insubordinação e deslealdade, por ter encaminhado a 

um jornal local uma carta na qual criticava as prioridades orçamentárias do Conselho Escolar. 

Naquela ocasião, a Suprema Corte definiu parâmetros seguros para avaliar se havia excesso de 

liberdade de expressão, por meio da criação de um duplo teste de legitimidade da manifestação.  

Por esse teste de duas vertentes, primeiro é preciso aferir se a manifestação 

de opinião está relacionada a matéria de interesse público; em segundo lugar, cumpre 

verificar se a manifestação tem potencial para afetar o funcionamento do serviço público 

a ponto de justificar, por um critério de necessidade, a sua restrição no caso concreto. 

A maioria dos membros da Corte, examinando o caso, considerou que a 

manifestação não teria perturbado as atividades escolares, de modo que a restrição (no caso, 

ablação) de sua liberdade de expressão fora arbitrária e incompatível com o escopo protetor da 

1ª Emenda à Constituição Norte-Americana. 

Da mesma forma, e aplicado esse mesmo teste, logo se vê que a simples conduta 

do Procurador Dallagnol de fomentar o debate sobre a eventual brandura – sinônimo 

dicionarizado de leniência – ou correção criminológica de decisão tomada pela Segunda Turma 

no âmbito dos denominados crimes de direito penal econômico, além de escorada no louvável 

propósito de promover o debate público sobre a corrupção, em contexto de adequação das 

mensagens às finalidades constitucionais e públicas, bem como aos fins específicos do próprio 

Ministério Público, não causa, por si só, qualquer espécie de turbulência iminente ou perigo 

atual ao exercício das funções ministeriais, ou mínimo abalo da tranquilidade dos trabalhos 

da Suprema Corte. 

Nesse contexto, a conduta está amplamente respaldada não só pela Constituição 

(art. 5º, IV e IX e XIV; art. 220), como também pela Declaração de Princípios sobre a Liberdade 

de Expressão, aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no já distante ano 

de 2000, e ainda amparada por farta jurisprudência do STF, do CNMP, da CIDH, mesmo de 

supremas cortes estrangeiras.  

Nada, portanto, justifica a sanção de advertência imposta, que despreza a 

incidência da excludente do exercício regular de direito (de liberdade de expressão, de 

extração convencional e constitucional, como visto). 

Vale lembrar que somente o claro excesso de liberdade de expressão pode 

ser punido, o que ocorrerá quando houver colisão concretamente demonstrada com valores 

constitucionais, observada, ainda, a regra da proporcionalidade (adequação, necessidade e 

razoabilidade em sentido estrito) sobre o regramento restritivo.  
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Como a liberdade de expressão tem caráter preferencial, é ônus de quem advoga 

a sua limitação demonstrar a necessidade de sua restrição concreta, providência que não 

foi levada a cabo no acórdão do CNMP vergastado na presente demanda, que apela para 

a noção vaga de ofensa à integridade moral para justificar a sanção, que tem a finalidade 

velada de silenciar o autor em sua interlocução com a população sobre assuntos polêmicos 

tratados pela Suprema Corte.  

Em outras palavras, somente a incitação iminente e concreta à violência, no 

campo do discurso do ódio, ou a expressão pública mendaz, sabidamente falsa, ou que 

seja realizada sem um mínimo comprometimento com a verdade (reckless disregard of the 

truth14) enseja, assim, a possibilidade de responsabilização do emitente da informação ou 

opinião, o que, a toda evidência, não ocorre no caso dos autos.  

Daí que, sem qualquer sombra de dúvida, a pena de advertência ilegitimamente 

imposta pelo CNMP, sem reverência pela Constituição e pelos tratados internacionais de que é 

signatária a República Federativa do Brasil, deve ser anulada, pois, como em doutrina bem 

sintetizada pelo CSMPF, ao rejeitar a mesma imputação, “o exercício da liberdade de expressão 

pelo membro do Ministério Público deve contemplar a possibilidade de avaliação dos 

impactos de decisões judiciais, sobretudo em relação à efetividade da persecução penal dos 

delitos de corrupção, como no caso concreto. Trata-se de matéria de interesse público, 

relacionada ao direito à informação precisa e qualificada, através da manifestação do 

profissional que conhece a temática e nela tem atuação destacada.” 

 

(V) DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

PARA SUSPENDER A SANÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA ATÉ DECISÃO 

FINAL A SER PROFERIDA NA PRESENTE AÇÃO. 

 

No caso, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a 

concessão de tutela provisória de urgência em caráter liminar, ante os fundamentos adiante 

apontados. 

A relevância das alegações autorais é evidente, por todo o cenário descrito 

na presente petição inicial, a retratar situação anômala em que a pretensão punitiva do PAD 

CNMP n. 1.00898/2018-99 foi fulminada pela prescrição desde o dia 01/10/2019, ante o 

decurso de prazo superior a 1 (um) anos, desde a sua instauração, havida em 02/10/2018. 

 
14 No direito comparado, é essa a lição extraída da jurisprudência firmada na Suprema Corte, segundo os padrões 

fixados em Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964) 
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Apesar da prescrição, o CNMP impôs extemporânea e injusta pena de 

advertência ao autor. 

Nos termos da verossimilhante fundamentação esgrimida, a tramitação do 

feito por prazo superior ao determinado expressamente em lei complementar (art. 244, I, e 

245, parágrafo único, da LOMPU) viola o princípio do devido processo legal e da duração 

razoável do processo, art. 5º, LIV e LXXVIII, da CRFB. 

De se ver que é claramente ilegítimo, ilegal e inconstitucional o 

argumento de interrupção da prescrição, adotado pelo acórdão condenatório do CNMP 

com base em pretensa aplicação do art. 142 da Lei n.º 8.112/90 e em equivocada 

interpretação analógica da Súmula 635 do STJ, seja porque não há omissão na LOMPU 

a permitir a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Federais (o tema foi 

exaustivamente regrado na Seção V da LC 75/93, LOMPU), seja porque a importação do 

regime, no caso, feriu a reserva de lei complementar imposta pela Constituição para tratar 

da matéria (art. 128, §5º, da CRFB). 

Ainda a reforçar a relevância da argumentação autoral, não há qualquer 

dúvida de que Deltan Dallagnol agiu ao abrigo do direito constitucional à liberdade de 

expressão, nos limites dos discursos protegidos pela Constituição e pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

Há farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a endossar que a 

crítica a decisões judiciais e às autoridades é exatamente o tipo de discurso protegido por 

excelência pela cláusula de liberdade de expressão, voltada para a criação de um livre mercado 

de ideias. Daí não poder gerar responsabilidade disciplinar ou civil, pois se trata de regular 

exercício de direito, causa excludente da imputação. 

Vale lembrar, ainda, que o autor não utilizou qualquer palavra ofensiva ou 

de baixo calão, bem como esclareceu que não pretendia ofender qualquer Ministro da Segunda 

Turma. Mais do que isso, logo após afirmar que a decisão criticada passava uma mensagem 

de leniência (brandura) com a corrupção, de um prisma objetivo, afirmou que não imputava 

má-fé aos magistrados que participaram do seu julgamento. 

O periculum in mora é, a seu turno, evidente. 

Tendo o acórdão sido publicado em 27.11.2019, transitará em julgado, 

administrativamente, no prazo de 5 (cinco) dias, em 02.12.2019, quando então será 

lançada a advertência em seus assentamos funcionais, com mácula de sua notável ficha 

de serviços prestados ao MPF e à Nação Brasileira. 

Além disso, é bem de ver que o procurador Deltan Dallagnol responde a 
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outros 12 procedimentos no CNMP, provocados, normalmente de forma revanchista, por 

autoridades que investigou no curso da Operação Lava-Jato. 

Nesse cenário, não é difícil entrever que a persistência, em seus 

assentamentos funcionais, do registro de advertência, poderá abrir o caminho para que se 

cogite, em julgamentos futuros, da aplicação de sanções mais graves, como a de 

suspensão (inclusive a título cautelar, o que poderia levar a seu afastamento da força-

tarefa), além de produzir um efeito silenciador (chilling effect) sobre a sua fala a 

propósito de decisões judiciais com as quais não concorde e atos de outras autoridades 

que afetem os desdobramentos de sua atividade no MPF. 

Não bastasse tudo isso, a advertência pendente em seu curriculum 

dificultará, diante da abertura iminente de novos editais de progressão na carreira, que 

o procurador ascenda, por critério de merecimento, ao cargo de procurador regional da 

república, por força do registro de sanção imposta de forma ilegítima, a desabonar o seu 

comportamento. 

Obviamente, diante do tempo necessário para que seja instruído o presente 

feito e oportunizado o contraditório, a decisão de mérito a ser proferida na presente demanda 

não chegará a tempo de impedir as violações de direito ora alegadas, de modo que se faz 

necessário conceder a tutela de urgência para que seja imediatamente suspensa a eficácia da 

sanção de advertência imposta no PAD 1.00898/2018-99.  

 

(V) DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Por todo o exposto, o autor roga seja citada a União no endereço informado 

no frontispício da petição, para que, querendo, venha contestar a presente demanda no prazo 

legal. 

Postula, liminarmente: 

 

a) Em tutela provisória de urgência, seja ordenada à União, com base no art. 

300 do CPC, a suspensão da condenação à pena de advertência imposta ao 

autor no PAD/CNMP n.º 1.00898/2018-99, que não deve ser assentada em 

seus registros funcionais até o julgamento de mérito da presente demanda; 

b) No mérito, roga seja confirmada a liminar e julgada procedente a presente 

demanda, para que, reconhecida a prescrição  ou o exercício regular do 

direito de liberdade de expressão pelo autor, seja definitivamente anulada 
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a sanção de advertência imposta e ordenada a extinção definitiva do PAD 

n.º 1.00898/2018-99, impedindo-se, ainda, que qualquer outro processo 

administrativo (PAD ou revisão disciplinar) seja instaurado contra o autor pelos 

mesmos fatos;  

c) Requer que seja autorizada a produção de todas as provas em direito 

admitidas, bem como postula, por fim, seja a União condenada a suportar os 

ônus da sucumbência, nos termos disciplinados pelo CPC de 2015. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 20.000,00. 

 

Brasília, 29 de novembro de 2019. 
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