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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Distrito Federal
15º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa

Processo nº: JF-DF-1015706-59.2019.4.01.3400-INQ
Recorrente: Ministéé rio Púé blico Fédéral
Recorrido: GLENN EDWARD GREENWALD

O Ministéé rio Púé blico Fédéral, por intérméé dio do Procúrador da
Répúé blica signataé rio, vém, com fúlcro no art. 581, I, do Coé digo dé Procésso Pénal,
intérpor, témpéstivaménté,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

contra a décisaã o proférida no dia 06 dé févéréiro dé 2020 (Id. 157123367), qúé
réjéitoú parcialménté a dénúé ncia, réqúéréndo a júntada das razoã és récúrsais
anéxas é, apoé s a intimaçaã o régúlar do récorrido para apréséntaçaã o dé résposta no
prazo légal, acaso mantida a décisaã o ém sédé dé júíézo dé rétrataçaã o, a réméssa dos
aútos ao Egréé gio Tribúnal Régional Fédéral da 1ª Régiaã o, para júlgaménto.

Brasíélia, 19 dé févéréiro dé 2020.

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA
Procúradora da Répúé blica
(ém súbstitúiçaã o)
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Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Processo originário: JF-DF-1015706-59.2019.4.01.3400-INQ
Recorrente: Ministéé rio Púé blico Fédéral
Recorrido: GLENN EDWARD GREENWALD

Eminénté Rélator,
Colénda Túrma,

1. Sinopse da causa

O Ministéé rio Púé blico Fédéral oférécéú dénúé ncia contra WALTER
DELGATTI NETO, THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, LUIZ HENRIQUE MOLIÇAÃ O,
GUSTAVO HENRIQUE ELIAS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES, SUELEN
PRISCILA DE OLIVEIRA é GLENN EDWARD GREENWALD, péla praé tica dé divérsos
crimés vincúlados aà invasaã o dé dispositivos informaé ticos é associaçaã o/organizaçaã o
criminosa.
A éxténsa dénúé ncia, qúé sé déixa dé transcrévér, nésta péça, por
économia procéssúal, ém résúmo, capitúloú as condútas da ségúinté forma:
· WALTER DELGATTI NETO, seja condenado pela prática do crime no art. 10 da Lei
nº 9.296/96 por 126 vezes e de 176 vezes pelas condutas tipificadas no art. 154- A,
§3º com a causa de aumento de pena prevista no §5º, III e IV do Código Penal
Brasileiro, nos termos do art. 69 do CPB;
• THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, LUIZ HENRIQUE MOLIÇÃO, GUSTAVO
HENRIQUE ELIAS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES e GLENN EDWARD
GREENWALD sejam condenados, nos termos do art. 29 do Código Penal Brasileiro,
por praticarem, possibilitarem e concorrem para a consumação de 126 condutas
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tipificadas no art. 10 da Lei nº 9.296/96 e de 176 vezes pelas condutas tipificadas no
art. 154-A, §3º com a causa de aumento de pena prevista no §5º, III e IV do Código
Penal Brasileiro, nos termos do art. 69 do CPB;
• GLENN EDWARD GREENWALD e LUIZ HENRIQUE MOLIÇÃO sejam condenados

• WALTER DELGATTI NETO, THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, GUSTAVO
HENRIQUE ELIAS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES e SUELEN PRISCILA DE
OLIVEIRA sejam condenados por integrarem organização criminosa nos termos do
Art. 2º da Lei nº 12.850/2013;
• WALTER DELGATTI NETO, THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, LUIZ HENRIQUE
MOLIÇÃO, GUSTAVO HENRIQUE ELIAS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES e
SUELEN PRISCILA DE OLIVEIRA sejam condenados pelo crime de lavagem de
dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998.
A éxordial acúsatoé ria afirmoú qúé o récorrido GLENN EDWARD
GREENWALD foi partíécipé nos crimés acima citados, concorréndo, possibilitando é
praticando as condútas prévistas no artigo 154, §3º é § 5º, III do Coé digo Pénal
(invasaã o dé dispositivo informaé tico alhéio na forma qúalificada) é no artigo 10 da
Léi nº 9.296/1996 (intércéptaçaã o ilégal dé comúnicaçoã és télémaé ticas). Aléé m disso,
avalioú qúé o jornalista GLENN GREENWALD, dé forma livré, consciénté é
volúntaé ria, aúxilioú, incéntivoú é oriéntoú, dé manéira diréta, o grúpo criminoso,
DURANTE a praé tica délitiva, agindo como garantidor do grúpo, obténdo vantagém
financéira com a condúta aqúi déscrita, o qúé configúroú igúalménté a praé tica do
délito déscrito no art. 288 do Coé digo Pénal Brasiléiro (“Associarém-sé 3 (tréê s) oú
mais péssoas, para o fim éspécíéfico dé cométér crimés”).
Em décisaã o do dia 06 dé févéréiro dé 2020 (ID 157123367), o Júíézo “a
qúo” récébéú a dénúé ncia ém rélaçaã o aos invéstigados WALTER DELGATTI NETO,
THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, LUIZ HENRIQUE MOLIÇAÃ O, GUSTAVO
HENRIQUE ELIAS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES é SUELEN PRISCILA DE
OLIVEIRA, mas a rejeitou em face do jornalista GLENN EDWARD GREENWALD,
sob o fúndaménto dé qúé a liminar déférida pélo Exmo. Ministro Gilmar Méndés na
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ADPF nº 601, ém 24/08/2019, téria o condaã o dé obstar a déflagraçaã o dé qúalqúér
ato pérsécútoé rio éstatal, naã o soé na fasé invéstigativa, mas tambéé m na fasé júdicial.
O decisum impúgnado réstoú vazado nos ségúintés térmos:
“Concordo com o Procurador da República oficiante nos autos
destruição de material, de forma a aparentar que todo
conteúdo foi recebido pelo jornalista de uma única vez e a
publicação ocorrido após a entrega de todo material. O
denunciado GLENN recebeu posteriormente, e após a
publicação das conversas do então Juiz Federal Sérgio Moro e
Procuradores integrantes da operação lavajato, outro
material de conteúdo ilícito (em 22/06/2019), situação que o
coloca como instigador da conduta dos outros denunciados e
não mero receptador de conteúdo ilícito. Os ataques ainda
estavam ocorrendo e, pela lógica do contexto, instigou os
outros denunciados a continuarem as invasões”.
(...)
“A meu sentir, a decisão da lavra do Ministro Gilmar
Mendes adotou um sentido amplo e extensivo, e comporta
a interpretação de obstar a deflagração de qualquer ato
persecutório estatal, tanto na fase investigativa quanto
judicial.

Os

termos

utilizados

de

“abstenção

de

responsabilidade penal”, bem como a destinação “às
autoridades públicas e seus órgãos de apuração criminal” são
genéricos e constituem, a princípio, um salvo conduto a
qualquer ato persecutório neste feito contra o jornalista
GLENN GREENWALD.
Com efeito, o próprio Código de Processo Penal adota regras
para evitar decisões contraditórias, quando insere regras
sobre conexão e continência em matéria de competência por
juízes de mesma hierarquia jurisdicional. Maior acuidade deve
então ter o magistrado em primeiro grau para não
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desrespeitar entendimentos exarados em um caso concreto
por instância superior, velando por sua autoridade judicante,
o que ocorreu no caso com o deferimento da liminar pelo
Pretório Excelso em favor de GLENN GREENWALD.
É fato que tal proteção limita-se ao sigilo da fonte da
constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal (STF – HC 82424 /RS – Pleno - Min. Moreira Alves - DJ
19/03/200), sob pena de convolar-se em uma imunidade
ilegal. Entretanto, para espancar qualquer dúvida sobre a
possibilidade de instauração de ação penal em desfavor do
jornalista GLENN GREENWALD, melhor que se aguarde
novo entendimento daquela Excelsa Corte, ou a própria
revogação da decisão liminar pelo Ministro Gilmar Mendes,
diante das provas amealhadas nesta investigação e a possível
provocação do Procurador Geral da República neste sentido”.
(…)
Deixo de receber, por ora, a denúncia em desfavor de
GLENN GREENWALD, diante da controvérsia sobre a
amplitude da liminar deferida pelo Ministro Gilmar
Mendes na ADPF nº 601, em 24/08/2019.

Concessa venia, a décisaã o mérécé sér réformada, no qúé tangé aà
rejeição parcial, pélos fúndaméntos a ségúir déscritos.

2. Considerações iniciais

Priméiraménté, cúmpré obsérvar qúé o Exmo. Magistrado dé Priméiro
Graú profériú décisaã o condicional acérca do récébiménto da dénúé ncia, dando a
énténdér qúé, émbora convicto da éxistéê ncia matérial do crimé impútado ao
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GLENN EDWARD GREENWALD, naã o récébéria a acúsaçaã o nésté

moménto, por énténdér qúé a limitar proférida na ADPF nº 601 o impédiria.
Súcédé qúé úma tal décisaã o, vazada ém térmos naã o définitivos (“Déixo
dé récébér, por ora...”) naã o révésté a mélhor téé cnica. A úma, porqúé o Júlgador
acaboú por antécipar o séú convénciménto sobré o téma, sém qúé o ténha
émbora o súposto impédiménto para o récébiménto da dénúé ncia, nésté moménto,
possa, ém moménto fútúro, sér rémovido, éé nécéssaé rio qúé haja détérminaçaã o
éxpréssa é atúal da aútoridadé júlgadora sobré a sitúaçaã o litigiosa do dénúnciado
GLENN EDWARD GREENWALD, dé forma a possibilitar a corréta impúgnaçaã o do
decisum désfavoraé vél aà acúsaçaã o, no témpo oportúno, impédindo, assim, événtúal
préclúsaã o do manéjo récúrsal.
Déssé modo, éé o présénté Récúrso o méio cabíévél para obtér a révérsaã o
do énténdiménto do Júíézo dé piso, qúé, com basé ém súposto impédiménto, déixoú
dé récébér a dénúé ncia contra GLENN EDWARD GREENWALD, é, súbsidiariaménté,
asségúrar qúé, ém moménto postérior, afastado o súposto impédiménto, a
acúsaçaã o ém foco séja réavivada.
3. Do descabimento da liminar proferida na ADPF nº 601 para
fundamentar o não recebimento da denúncia em face do recorrido

Como visto, o MMº Magistrado “a qúo” considéroú qúé a décisaã o
liminar proférida na ADPF 601, pélo Exmº Ministro Gilmar Méndés, téria séntido
amplo é impédiria naã o soé a invéstigaçaã o do récorrido GLENN EDWARD
GREENWALD por atividadés rélacionadas ao vazaméntos dé ménsagéns dé
aútoridadés divúlgadas atravéé s do sité “The Intercept”, mas tambéé m événtúal
propositúra dé dénúé ncia por qúalqúér délito rélacionado ao caso ém qúéstaã o.
Na visaã o do MINISTEÉ RIO PUÉ BLICO FEDERAL, contúdo, a décisaã o do
Prétor Excélso apénas réstringé a atividadé dé invéstigaçaã o do Podér Púé blico ém
désfavor do récorrido no qúé pértiné aà s ménsagéns vazadas, objéto da Opéraçaã o
SPOOFING, em nada se referindo à possibilidade de oferecimento de denúncia
na hipótese de identificação de elementos de autoria e materialidade através
de provas já colhidas no Inquérito, obtidas por intermédio de medidas
investigatórias dirigidas a terceiras pessoas.
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Nécéssaé rio, por oportúno, révisar o contéxto é o téor da décisaã o liminar
proférida na ADPF nº 601.
A Argúiçaã o dé Déscúmpriménto dé Précéito Fúndaméntal foi ajúizada
pélo partido Rédé Sústéntabilidadé, ém júlho dé 2019, péranté o Súprémo Tribúnal
détérminado a instaúraçaã o dé inqúéé ritos com o objétivo invéstigar o jornalista
GLENN GREENWALD, do sité The Intercept Brasil, ora récorrido.
Déféndéú a légénda qúé, ém razaã o das réportagéns énvolvéndo
ménsagéns qúé tériam sido mantidas éntré o éntaã o Júiz Fédéral Séé rgio Moro (atúal
Ministro da Jústiça é Ségúrança Púé blica) é Procúradorés da Força-taréfa da
Opéraçaã o Lava-Jato, a Políécia Fédéral téria solicitado ao Consélho dé Controlé dé
Atividadés Financéiras (COAF) informaçoã és a réspéito dé moviméntaçoã és
financéiras dé GLENN GREENWALD, para “invéstigar” súposta atividadé criminosa
do jornalista rélacionada aos vazaméntos.
Sústéntoú-sé qúé, com ésta médida, éstaria a Políécia Fédéral violando o
précéito constitúcional fúndaméntal da libérdadé dé éxpréssaã o, úma véz qúé
inqúéé ritos éstavam séndo instaúrados contra úm jornalista pélo simplés éxércíécio
dé súa atividadé.
Assim, a Rédé réqúéréú liminar para súspéndér qúaisqúér inqúéé ritos
com éssé objéto é, no méé rito, qúé o STF déclarassé a inconstitúcionalidadé dé tais
atos administrativos.
O pédido liminar foi déférido pélo Exmº Ministro Gilmar Méndés, ém
24/08/2019, nos ségúintés térmos1:

Independentemente da discussão abstrata acerca
dos limites impostos ao exercício da liberdade de
expressão, resta inequívoco que a concretização de
uma

imprensa

independente

e

democrática

perpassa inegavelmente o resguardo do sigilo das
1

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jspdocTP=TP&docID=750491802&prcID=5734322&a
d=s#
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fontes

dos

profissionais

que

veiculam

a

informação.
É corolário imediato da liberdade de expressão o
direito de obter, produzir e divulgar fatos e
notícias

por

quaisquer

meios.

O

sigilo

constitucional da fonte jornalística (art. 5º,
utilize medidas coercivas para constranger a
atuação profissional e devassar a forma de
recepção e transmissão daquilo que é trazido a
conhecimento público.
A constrição de liberdades individuais do jornalista
com a finalidade de desvendamento do seu sigilo
de fonte, mesmo quando ocorre por meios
institucionalizados de persecução, pode vir a
configurar inequívoco ato de censura.
Em julgados recentes, este Tribunal tem placitado
que a dimensão objetiva do sigilo constitucional da
fonte jornalística desdobra-se não apenas sobre o
direito subjetivo do jornalista de não divulgar a
forma de obtenção das suas informações, mas
também quanto à impossibilidade de o Estado
promover atos punitivos tendentes à obliteração
desse sigilo constitucional.
(…)
Com base nesses fundamentos, concedo, em parte,
a

medida

cautelar

pleiteada,

apenas

para

determinar que as autoridades públicas e seus
órgãos

de

apuração

administrativa

ou

criminal abstenham-se de praticar atos que
visem à responsabilização do jornalista Glenn
Greenwald

pela

recepção,

obtenção

ou

transmissão de informações publicadas em
veículos de mídia, ante a proteção do sigilo
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constitucional da fonte jornalística.”

(grifo

nosso)
Résta, pois, évidénté qúé a décisaã o proférida ém sédé dé liminar na
ADPF 601 possúi como o objéto a inibiçaã o da résponsabilizaçaã o do jornalista
GLENN GREENWALD péla recepção, obtenção ou transmissão de informações
séús oé rgaã os dé apúraçaã o administrativa oú criminal 2.
Naã o décorré da décisaã o, portanto, claé úsúla dé imúnidadé absolúta pélo
événtúal cométiménto dé ilíécito pénal. E naã o podéria sér diférénté, jaé qúé, do
contraé rio, éstar-sé-ia dianté dé úma sui generes imúnidadé éspécial é matérial jure
et de jure, qúé criaria présúnçaã o absolúta dé inocéê ncia é garantiria ao récorrido
úm “salvo condúto” contra qúalqúér atúaçaã o da léi pénal, indépéndéntéménté dé
événtúais atos ilíécitos por élé pérpétrados.
Adémais, ao détérminar qúé o jornalista naã o fossé “résponsabilizado”
péla récépçaã o, obténçaã o oú transmissaã o dé informaçoã és públicadas ém véíécúlos dé
míédia, anté a protéçaã o do sigilo constitúcional da fonté jornalíéstica, é óbvio que a
decisão não poderia ser interpretada como impeditiva de eventual
responsabilização por outros atos, que não digam respeito necessariamente
à preservação do sigilo da fonte, ou à mera recepção, obtenção ou
transmissão de informações, ainda qúé vincúlados aà atividadé do profissional.
Noútros térmos, vérificada a praé tica dé événtúal condúta criminosa,
pélo récorrido, qúé tenha desbordado da mera recepção, obtenção ou
2

Valé obsérvar qúé os pédidos da ADPF 601 atinam aà súspénsaã o dé qúaisqúér atos dé

investigação do jornalista, mas o Eminénté Ministro Rélator, ém súa décisaã o, détérmina qúé élé
naã o séja responsabilizado, vocaé búlo mais amplo, qúé podéria dar a énténdér qúé éstaria
réalménté védado o ajúizaménto dé qúaisqúér açoã és pénais é/oú cíévéis (dé indénizaçaã o, por
éxémplo), aléé m da instaúraçaã o dé invéstigaçoã és. Esté détalhé, qúé éncérra possíévél júlgaménto
ultrapetita, dévéraé sér, cértaménté, objéto dé discússaã o do téma, qúando viér a sér júlgado ém
Plénaé rio. Contúdo, parécé inégaé vél qúé sé précisa intérprétar o dispositivo da décisaã o na ADPF 601
ém conjúnto com a súa consisténté fúndaméntaçaã o (qúé sémpré alúdé aà nécéssidadé dé
présérvaçaã o do sigilo da fonté, como garantia constitúcional do jornalismo é corolaé rio da libérdadé
dé éxpréssaã o), a fim dé sé conclúir qúé a decisão não pode ter tal abrangência (impédir
qúaisqúér atos dé résponsabilizaçaã o), sob péna dé havér o Eminénté Ministro criado úma cláusula
de imunidade penal/civil material, sem fundamento legal ou constitucional expresso.
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transmissão de informações ou da necessidade de preservar o sigilo da fonte,
podéria é dévéria o oé rgaã o acúsador oférécér dénúé ncia contra o jornalista.
Na hipoé tésé dos aútos, a tésé do Ministéé rio Púé blico Fédéral éé a dé qúé o
récorrido éxcédéú o éxércíécio das praé ticas jornalíésticas – qúé lhé asségúram o sigilo
da fonté é o diréito dé naã o sér invéstigado – porque ultrapassou a mera
ménsagéns obtidas dé modo ilíécito pélos démais dénúnciados, élé aconselhou e
supervisionou as condutas invasivas de terceiros ainda no decorrer de sua
ocorrência, fato qúé o qúalificoú como partíécipé dos crimés prévistos no art. 154,
§3º é § 5º, III do Coé digo Pénal (invasaã o dé dispositivo informaé tico alhéio na forma
qúalificada) é no artigo 10 da Léi nº 9.296/1996 (intércéptaçaã o ilégal dé
comúnicaçoã és télémaé ticas), ém associaçaã o criminosa com os oútros dénúnciados.
Assim, parécé oé bvio qúé o MPF, com a dénúé ncia ém téla, naã o éstaé
préténdéndo résponsabilizar o jornalista récorrido pélo normal exercício de sua
profissão, mas, sim, péla praé tica dé ato qúé excedeu a méra obténçaã o dé
informaçoã és oú a nécéssidadé dé présérvar o sigilo da fonté das informaçoã és
obtidas, com basé ém provas colhidas no Inqúéé rito Policial référénté aà Opéraçaã o
Spoofing é médidas caútélarés dirigidas a oútros alvos.
É certo que referido Inquérito Policial observou as determinações
contidas na Medida Cautelar proferida na APDF nº 601, pois o récorrido naã o foi
invéstigado, naã o tévé séús sigilos péssoais qúébrados, tampoúco sofréra oútros
atos constritivos (médidas caútélarés réais oú péssoais), ao contraé rio dos démais
dénúnciados. Ocorré qúé a anaé lisé do matérial colétado pélas invéstigaçoã és
réalizadas sobré os démais súspéitos pérmitiú qúé o MPF, como titúlar da açaã o
pénal púé blica, énténdéssé pérféitaménté configúrados os crimés qúé impútoú ao
récorrido.
Portanto, pensar que a decisão proferida na ADPF 601, que
determinou a não responsabilização do recorrido, jornalista GLENN
GREENWALD, “pela recepção, obtenção ou transmissão de informações
publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da
fonte jornalística”, impediria o ajuizamento de denúncia contra o jornalista,
com base em elementos de prova obtidos em investigação dirigida a
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terceiros, equivale a retirar da instituição do MPF – dominus litis –

a

independência funcional que lhe garante o art. 127, §1º, da Constituição
Federal de 1988, e, consequentemente, a liberdade de apreciar as provas do
caso penal que se produziram sem que tenha sido objeto de investigação o
jornalista em si mesmo.

décorrénté das médidas dé búsca é apréénsaã o aútorizadas pélo Júíézo da 10ª Vara
Fédéral do Distrito Fédéral ém désfavor dos démais dénúnciados, foi possíévél
idéntificar aé údio qúé ilustra a atuação do recorrido, jornalista GLENN
GREENWALD, no caso, e indica sua participação direta em conduta criminosa.
4. Dos atos delituosos praticados pelo recorrido

Consoanté a éxordial acúsatoé ria, a alúdida ilicitúdé da condúta do
récorrido foi idéntificada no arqúivo tém com a dénominaçaã o “áudio_2019-0607_20_22_05.ogg”, éncontrado no MacBook dé WALTER DELGATTI NETO conformé
imagém abaixo:

O

aé údio

foi

analisado

no

Docúménto

Informaçaã o

nº

30/2019/NO/CGI/DICINT/CGI/DIP/PF é révéloú diaé logo ocorrido éntré LUIZ
HENRIQUE MOLIÇAÃ O é o jornalista GLENN GREENWALD, logo apoé s a divúlgaçaã o,
péla imprénsa, da invasaã o sofrida pélo Sr. Ministro dé Estado da Jústiça é Ségúrança
Púé blica, Séé rgio Moro.
No diaé logo, MOLIÇÃO deixa claro que ainda estão incorrendo na
prática delituosa e realizando o monitoramento ilegal das comunicações
telefônicas de diversas contas do aplicativo “Telegram” e solicita “orientações
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com Glenn Grenwald sobre se deveriam baixar ou não o conteúdo de contas do
Telegram de outras pessoas antes da publicação das matérias pelo The Intercept,
tendo em vista que os investigados estariam monitorando diversas vítimas e elas
poderiam apagar o conteúdo de suas contas”:
GLENN GREENWALD: Tudo bom?
discutindo com o grupo, eu queria falar com você
um assunto.
GLENN GREENWALD (Gleen): Hã?
MOLIÇÃO: É... como tá agora, tá saindo muita
notícia sobre isso, a gente Chegou... nós chegamos
à conclusão que eles tão fazendo um jogo pra
tentar desmoralizar o que tá acontecendo.
GLENN GREENWALD: Uhum.
MOLIÇÃO: Igual, o que aconteceu com o Danilo
Gentilli, é... o MBL, o Holiday, a gente pegou
outubro do ano passado. Eles tão começando a
falar disso agora.
GLENN GREENWALD: Pegou o quê?
MOLIÇÃO: A gente puxou o Telegram deles ano
passado. Eles tão falando disso agora.
GLENN GREENWALD: Ah, sim sim.
MOLIÇÃO: Então, tudo o que eles, que já
aconteceu...
GLENN GREENWALD: Ah sim.
MOLIÇÃO: Eles tão puxando pra agora.
GLENN GREENWALD: Eu vi isso que alguém
publicou alguma coisa falando que o Holiday e
MBL “foi hackeado”.
MOLIÇÃO: Isso. Eles tão usando isso agora. Então,
a gente crê que é um jogo que eles tão fazendo.
GLENN GREENWALD: Mas com com... qual
motivo?
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MOLIÇÃO: Porque é... como agora tá vindo também
notícia do... dos ata... dos ataques ao Moro, ao MPF,
já, já tão pre... prevendo que vai acontecer alguma
coisa.
GLENN GREENWALD: Com certeza, mas eu, isso
depende... a a dificuldade é entender o motivo
estamos pensando é que quando publicamos,
obviamente,

todo

mundo

“vou”

automaticamente pensar que “essa material” é
enganação como por exemplo tudo o que
aconteceu “no semana” passada com Moro.
MOLIÇÃO: Sim.
GLENN GREENWALD: E nós vamos deixar muito
claro que nós recebemos tudo muito antes
disso, e não tem nada a ver com isso, entendeu?
MOLIÇÃO: Uhum. Mas o que acontece? O que eles
tão falando também é que o celular, ele foi
hackeado. Não! O que a gente faz é pegar o Cloud
do Telegram. A gente não pegou nada do celular.
GLENN GREENWALD: Entendi. Então, eu sei, eu
sei. Mas, é possível que tenha um “outro
pessoa” fazendo isso?
MOLIÇÃO: É provável.
GLENN GREENWALD: Isso é uma coin... é é... é
uma coin... é uma coincidência que...no tempo
que estamos prontos para publicar que isso
está acontecendo eram outras pessoas.
MOLIÇÃO: Sim, mas igual a gente falou, nosso
perfil não é de é... fazer... chamar atenção.
GLENN GREENWALD: Eu sei, eu sei , eu sei disso.
Então, tem duas opções obviamente são: um,
tem “outro pessoas” tentando hackear ou
hackeando eles, ou o outro é que elas tão
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mentindo. Mas eu não posso entender o motivo
para mentir.
MOLIÇÃO: Uhum.
GLENN GREENWALD: Porque, por exemplo, se
eles soubessem que... alguém está preparando
de publicar ou que, ou pior ainda, que nós
Tribunal, pegam um ordem do Judiciário
proibindo qualquer publicação ou reportagens
com esse material, mas ainda ninguém fez isso.
Então, isso está me deixando a impressão que
eles não sabem quem tem “essa material”.
MOLIÇÃO: Não, saber eles sabem.
GLENN GREENWALD: Porque... oi?
MOLIÇÃO: O Deltan, ele sabe que pegaram. Tanto
que ele...
GLENN GREENWALD: Ele sabe que alguém
pegou, mas ele não sabe quem tem.
MOLIÇÃO: Sim, isso é certo, eles não sabem quem
pegou.
GLENN GREENWALD: Então, então, para mim que
não estou entendendo é o motivo, o motivo desse
jogo. Para fingir com essa é... ou por que por que
eles tão plantando “essas artigos” sobre como
Moro e “Dalton” e MBL está sendo hackeado? Eu
não entendo o motivo. Entendeu?
MOLIÇÃO: Sim.
GLENN GREENWALD: Mas é uma coincidência
grande. Eu... isso é, tem “um chance” muito
grande que tem uma conexão com tudo, tudo
disso, mas... nós estamos trabalhando muito o
mais rápido possível para publicar, ah... três
artigos no mesmo tempo que vai ser muito
explosivo, e... isso vai acontecer muito logo.
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MOLIÇÃO: Sim. A gente também queria saber a
sua opinião a respeito de algo. Como, assim
que você publicar os artigos, todo mundo vai
excluir as conversas, todo mudo vai excluir o
Telegram, a gente queria saber se você, o que
você recomenda fazer. A gente tem alguns
semana já puxar a conversa de todo mundo ou
deixar quieto por um tempo. Porque as... tem
tem pessoas que tem um número antigo, ou
seja, nem tem mais o número, que dá pra
puxar as conversas que tem.
GLENN GREENWALD: Sim. Olha, nós vamos, por
que que vai acontecer? É que com certeza eles
vão

tentar

acusar

a

gente

que

nós

participamos na, na no hack. Eles vão tentar
acusar que “nós formam” parte dessa ah...
tentativa de hackear. Eles vão com certeza
acusar.

Então

para

mim,

mantendo

as

conversas, são as provas que você só falou com
a gente depois você tinha tudo. Isso é muito
importante para nós como jornalistas para
mostrar que nossa fonte só falou com a gente
depois que ele já tinha tudo.
MOLIÇÃO: Sim.
Obsérvé-sé qúé as falas déstacadas démonstram algúns éléméntos
importantés: a) o grúpo éfétúoú a invasaã o dé dispositivos informaé ticos dé divérsas
péssoas, como Danilo Géntili, Férnando Holiday é oútros intégrantés do MBL ainda
no ano dé 2018; b) o récorrido GLENN GREENWALD récébéú o matérial
“hackéado” das contas pérténcénté ao Procúrador da Répúé blica Déltan Dallagnol,
sabia que o grupo não havia encerrado a atividade criminosa e permanecia
realizando condutas de invasões de dispositivos informáticos e o
monitoramento ilegal de comunicações e buscou criar uma narrativa de
“proteção à fonte” que incentivou a continuidade delitiva.
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No transcorrér da convérsa, éxisté úma aparénté confúsaã o éntré os
intérlocútorés. MOLIÇAÃ O éé claro ao indicar qúé qúér sabér a opiniaã o do jornalista
qúanto a réalizar o “download” das ménsagéns salvas nas “núvéns” dé contas do
Télégram qúé o grúpo ainda controlava é qúé ainda naã o tinha sido réalizada a

GLENN GREENWALD: Mas nós não vamos oferecer
disso, nós não vamos baixar isso para esse
encontro, mas nós precisamos manter isso. Mas
você está perguntando se você deve fazer?
MOLIÇÃO: Não, é que a gente não quer chegar a
prejudicá-lo de alguma forma. Mas a gente
pede a sua opinião.
GLENN GREENWALD: Sobre mais exatamente o
quê?
MOLIÇÃO: Sobre puxar todas essas pessoas
nesse final de semana, pra já manter as
conversas salvas que a gente tiver, ou...
esperar. Porque há chances de assim que você
liberar a notícia, todo mundo, todos eles que
tem as conversas antigas que possam ter
alguma coisa, eles vão apagar.
Nésté ponto, o récorrido GLEEN GREENWALD mostra-sé caútéloso
ém súas palavras pois pércébé qúé a condúta qúé éstaé praticando éé irrégúlar é qúé
o crimé praticado péla organizaçaã o criminosa ainda éstaé ém cúrso. Assim, naã o
réspondé dé manéira diréta aà qúéstaã o lévantada por MOLIÇAÃ O.
Em ségúida, o récorrido GREENWALD indica qúé o grúpo criminoso
deve apagar as mensagens que já foram repassadas para o jornalista de
forma a não ligá-los ao material ilícito, caractérizando clara condúta dé
participaçaã o aúxiliar no délito, súbvérténdo, assim, a garantia dé protéçaã o aà fonté
jornalíéstica.
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GLENN GREENWALD: Entendi. Então, nós temo...
é... vou explicar, como jornalistas, e obviamente eu
preciso tomar cuidado como com tudo o que estou
falando sobre “essa assunto”, como jornalistas, nós
temos uma obrigação ética para “co-dizer” (?)
nossa fonte.
GLENN GREENWALD: Isso é nossa obrigação.
Então, nós não podemos fazer nada que pode
criar um risco que eles podem descobrir “o
identidade” de nossa fonte. Então, para gente,
nós vamos... como eu disse não podemos
apagar todas as conversas porque precisamos
manter, mas vamos ter uma cópia num lugar
muito seguro... se precisarmos. Pra vocês, nós
já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu
acho que não tem nenhum propósito, nenhum
motivo para vocês manter nada, entendeu?
MOLIÇÃO: Sim.
GLENN GREENWALD: Nenhum... Mas isso é sua,
sua escolha, mas estou falando e, isso não vai
prejudicar nada que estamos fazendo, se você
apaga.
MOLIÇÃO: Sim. Não, era mais, era mais uma
opinião que a gente queria mesmo, pra gente
fazer mais pra... mais pra frente.
GLENN GREENWALD: Sim, sim. É difícil porque
eu não posso te dar conselho, mas eu eu eu eu
tenho a obrigação para proteger meu fonte e
essa obrigação é uma obrigação pra mim que é
muito séria, muito grave, e nós vamos fazer
tudo para fazer isso, entendeu?
MOLIÇÃO: Sim. É que conforme o... é... se a gente
puxar essas conversas, corre o risco de acabar
saindo mais notícia. Então isso pode de alguma
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MOLIÇÃO: Sim.
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forma é... prejudicar, então isso que é a nossa
preocupação.
GLENN GREENWALD: Entendi, entendi. Ah... sim,
sim. A nossa nossa, quando publicamos, única
coisa que nós vamos falar é que nossa parte disse
que ele está dando esses documentos porque ele
“muitos coisas” que ele acreditou, o público tem
direito para saber, que ele disse que ele não tem a...
ele não está apoiando uma ideologia, nem um
partido,

que

qualquer

corrupção,

esses

documentos mostram que ele quer que “nós
reportar”, reportarmos, e que nós vamos reportar.
E é só para fortalecer a democracia e limpar a
corrupção né? É só isso que estamos falando. E
também nós vamos falar que nós recebemos
todos os documentos muito antes “dessas
artigos” da outra semana sobre Moro, sobre
outra coisa sobre hackeados.
MOLIÇÃO: Sim. Não, perfeito.
GLENN GREENWALD: Só isso.
MOLIÇÃO: Perfeito.
GLENN GREENWALD: É só isso que vamos falar.
MOLIÇÃO: Certinho, perfeito
GLENN GREENWALD: Tá bom?
MOLIÇÃO: Sim, era só isso que a gente tinha pra
discutir.
GLENN GREENWALD: Oi?
MOLIÇÃO: Era só isso que a gente tinha pra
discutir com você.
GLENN GREENWALD: Ah, tá bom, tá bom.
MOLIÇÃO: Certo? Obrigado.
GLENN GREENWALD: Tá bom, obrigado você.
Qualquer, qualquer dúvidas me liga tá?
MOLIÇÃO: Sim.
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descobriu “muito corrupção”, “muitos mentiras”,
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GLENN GREENWALD: Tá bom, tchau, tchau.
MOLIÇÃO: Tchau.
Ora, o diaé logo acima transcrito comprova qúé, diféréntéménté da tésé
apréséntada aà míédia pélo jornalista GLENN GREENWALD, ele recebeu o material
de origem ilícita enquanto a organização criminosa ainda praticava condutas
relação próxima com os demais denunciados e, subvertendo a função da
garantia de preservação do “sigilo da fonte”, simplesmente orientou o grupo
a se desfazer das mensagens que estavam armazenadas para evitar ligação
dos autores com os conteúdos “hackeados”, o que demonstra sua participação
auxiliar, mas direta, nas condutas criminosas descritas na denúncia
parcialmente rejeitada.

Exataménté por força da liminar déférida na ADPF 601, naã o foi
possíévél aprofúndar as invéstigaçoã és dé forma a idéntificar oútros éléméntos dé
prova qúé démonstrassém a ligaçaã o do récorrido GLENN GREENWALD com as
condútas criminosas ém qúéstaã o. Contúdo, apénas pélos éléméntos transcritos na
éxordial acúsatoé ria, éé possíévél conclúir, com ségúrança, qúé o récorrido agiú como
partíécipé nas condútas délitúosas, fúncionando como garantidor é oriéntador da
associaçaã o criminosa, o qúé, obviaménté, o afasta do simplés éxércíécio da profissaã o
dé jornalista.
Por fim, nécéssaé rio frisar qúé o Inqúéé rito Policial sé constitúi ém fasé
apúratoé ria préscindíévél para a déflagraçaã o da pérsécúçaã o pénal, naã o havéndo oé bicé
a qúé o Ministéé rio Púé blico Fédéral aprésénté dénúé ncia dirétaménté, contanto qúé
possúa convicçaã o súficiénté, firmada ém éléméntos dé prova dé qúé dispúsér. Esta
a intéligéê ncia do art. 46 do CPP:

§1o Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial,
o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data
em que tiver recebido as peças de informações ou a
representação.
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semelhantes, buscando novos alvos. As conversas denotam que ele possuía
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Résta claro, por conségúinté, qúé, apésar dé impédida a invéstigaçaã o do
jornalista GLENN GREENWALD, péla décisaã o proférida na ADPF 601, não há, do
ponto de vista penal ou processual, qualquer óbice ao recebimento da
denúncia em face do recorrido, véz qúé a référida décisaã o do Prétoé rio Excélso,
pélos motivos jaé alinhavados, naã o foi, ém nénhúm moménto, déscúmprida pélo

5. Do Pedido

Do éxposto, réqúér o Ministéé rio Púé blico Fédéral qúé sé conhéça é sé déê
proviménto ao présénté récúrso ém séntido éstrito para, acaso naã o éxércido o
júíézo dé rétrataçaã o, réformar a r. décisaã o récorrida (ID 157123367), com o
récébiménto da dénúé ncia ém facé do récorrido GLENN GREENWALD, é o régúlar
prosségúiménto do féito.

Brasíélia, 19 dé févéréiro dé 2020.

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA
Procúradora da Répúé blica
(ém súbstitúiçaã o)
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Ministéé rio Púé blico Fédéral.
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