
   NOTA PÚBLICA 

 

Está pautado para o próximo dia 18 de agosto de 2020, às 09:00 

no Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) – SAF Sul, Quadra 2, 

Lote 3 Brasília-DF, o julgamento do Pedido de Providências n° 1.00723/2019-53 de 

autoria da senadora Katia Regina de Abreu Gomes em face do Procurador da República 

Deltan Martinazzo Dallagnol.  

 

O objeto do retrocitado procedimento administrativo é o pedido 

de remoção por interesse público do requerido da Coordenação da Força Tarefa do 

Ministério Público Federal em Curitiba (Força Tarefa Lava Jato). A relatoria foi entregue 

ao Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho.  

 

O referido Conselheiro é Servidor de carreira do Senado e foi 

indicado através do Oficio “S” 58/ 2017 para ocupar a cadeira reservada ao Senado 

Federal no CNMP, e reconduzido através do Oficio “S” 77/ 2018, aprovado na CCJ em 

12 de dezembro de 2018 e no Plenário dessa Casa no mesmo dia. 

 

Ocorre que Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho foi chefe de 

gabinete de ex-presidente do Senado Federal entre 2013 e 2014, ano em que foi nomeado 

por ele como secretário-geral da mesa do Senado, cargo que exerce atualmente.  

 

É de conhecimento público que esse referido ex-presidente do 

Senado Federal moveu, em 18 de março 2019, representação contra o Procurador da 

República Deltan Dellagnol, fato deu origem ao PAD n. 1.00982/2019-48, imputando-

lhe supostas violações aos deveres ético-profissionais. 

 

Em tempo, o citado Conselheiro já foi relator de outro Processo 

Admirativo Disciplinar (PAD nº 1.00898/2019-99), em que foi reconhecido por decisão 

judicial que houve irregularidade na condução do feito, que atropelou os ritos, cerceando 

o direito de defesa do senhor Deltan Martinazzo Dallagnol. 

 



Diante dos fatos narrados, das implicações por eles trazidos e pela 

necessidade preeminente da atuação imparcial dos membros do Conselho Nacional do 

Ministério Público, nós senadores abaixo assinados RECOMENDAMOS, sem prejuízo 

de outras medidas cabíveis, que o senhor Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho se 

declare suspeito, com base no artigo 129 do Regimento Interno do CNMP, de atuar como 

relator no Pedido de Providências n° 1.00723/2019-53, bem como de todos os demais 

procedimentos administrativos que versem sobre a Operação Lava Jato. 
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