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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2A CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO (MATÉRIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

ATA DA 044ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF),  20 de abril de 2012.
Início e término: Das 17:00 às 18:00 horas.

Aos vinte dias do mês de abril de 2012, em sessão realizada na Sala da Coordenadora 
da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  presentes  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge, 
Coordenadora, as Titulares Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e Dra. Elizeta 
Maria de Paiva Ramos,  deliberou-se  sobre os seguintes temas:

1.Extensão de sigilo de medida cautelar de busca e apreensão, preparatória de ação 
civil pública ou de improbidade administrativa.

Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Decisão:  Tendo  chegado  ao  conhecimento  da  2a  Câmara  por  intermédio  de 
informativo eletrônico remetido pelo Conselho Nacional do Ministério Público que o 
Procurador da República Mateus Baraldi Magnani foi condenado a pena de suspensão 
por  90  dias  em razão  de  declarações  feitas  em entrevista  coletiva  por  ocasião  de 
cumprimento  de  medida  de  busca  e  apreensão  de  investigados  em inquérito  civil 
público instaurado em Guarulhos, a 2ª Câmara reuniu-se para verificar se a decisão 
limitaria  poderes  relacionados  à  atuação  criminal  e  ao  princípio  constitucional  da 
publicidade do processo penal, em qualquer de suas fases. Considerando que a atuação 
do  citado  Procurador  da  República  limitou-se,  na  ocasião,  à  matéria  cível,  falece 
atribuição a esta Câmara para manifestar-se sobre o assunto,  no estado em que se 
encontra a atuação institucional, no momento. 

2.Exame de extensão do sigilo de informação colhida em interceptação telefônica 
autorizada  judicialmente.  Princípio  constitucional  da  publicidade  do  processo 
penal (CF, art. 93-IX e art. 5º-LX, CPP – art. 792-§1º, Lei 9296/96). Vazamento de 
informações cobertas por sigilo legal na Operação Monte Carlo. Publicação pela 
mídia.  Apuração  de  vazamento.  Atividade  de  coordenação  criminal  da  2ª 
Câmara. CNMP.

Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge
Decisão: A 2ª Câmara resolve, de ofício, no exercício de sua atividade de coordenação, 
verificar se foi instaurado inquérito policial ou procedimento de investigação criminal 
com o objetivo de verificar se houve vazamento de informações cobertas por sigilo no 
âmbito  da  Operação  Monte  Carlo.  Para  tanto,  resolve  solicitar  informações  aos 
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Procuradores da República vinculados ao processo na Procuradoria da República em 
Goiás e à chefia da Procuradoria da República no Distrito Federal.

Brasília-DF, 20 de abril de 2012.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora 

Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Subprocuradora-Geral da República

Titular

Elizeta Maria de Paiva Ramos
Subprocuradora-Geral da República
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