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CIBELE BERENICE AMORIM, brasileira, advogada, inscrita na 
OAB/SP 451.288, com escritório localizado na Av. Marques de São Vicente, nº 
1619 – 18ª Andar– Barra Funda, São Paulo/SP, CEP: 01139-003, vem, perante 
V. Exma., apresentar Notícia de Fato, em face do Ministro Ricardo Salles. 

1. Segundo o Jornal Nacional de ontem, o Ministro Ricardo Salles supostamente 
teria utilizado de subterfúgios para obstar o cumprimento de ordem judicial do 
Ministro Alexandre de Moraes (ocultou seu celular e mudou seu número no curso da 
investigações): 

https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp/jornal-
nacional/noticia/2021/05/24/salles-alvo-de-operacao-de-busca-e-apreensao-nao-
entregou-celular-para-a-pf.ghtml 

2. O Ministro Ricardo Salles é advogado e leu a decisão do Ministro Alexandre de 
Moraes na mesma manhã que os mandados estavam sendo cumpridos, pois ela foi 
publicado por toda a imprensa na íntegra ainda no início da manhã do dia da operação: 

https://www.conjur.com.br/2021-mai-19/investigacao-pf-mira-escritorio-advocacia-
ricardo-salles 

3. O fato do Ministro Salles ter comparecido ainda na manhã da operação (com 
elas em curso) na sede da PF, demonstra claramente sua plena ciência da decisão e da 
operação. 

4. Logo, de forma inequívoca, o Ministro Ricardo Salles, que como Ministro tem 
dever legal de cumprir ordens judicias de outros Poderes, incorreu, em tese, em tipos 
penais e de improbidade administrativa, visando obstruir a aplicação da lei penal e 
embaraçando a investigação de Orcrim transnacional. 

i. Posto isso, requer-se que seja decretado o afastamento cautelar do Ministro 
Ricardo Salles e sua prisão em flagrante, pois continua descumprindo a ordem do STF; 
subsidiariamente, sua prisão preventiva, por estar ameaçando a colheita de provas e a 
aplicação da lei penal. 

Termos em que, pede deferimento. 

São Paulo/SP, 25 de maio de 2021. 
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