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User_42195044 

 

10 JUN 16 

• 00:23:40 Deltan Silvio, Vc fará falta, mas tenho consciência de que uma 

importantíssima missão o aguarda!! Parabéns pela indicação e conte com 

nossa admiração e apoio. Grande abraço meu irmão!! 

• 00:23:41  Pessoal, em poucos dias assumirei outras funções no CNMP. É 

chegada a hora de me despedir e dizer muito obrigado a todos vocês! 

Continuem esse trabalho maravilhoso! Muito obrigado pela honra que me 

proporcionaram de compartilhar esse momento histórico, tão de perto. 

Inesquecível! Contem comigo, sempre! Até a próxima, pessoal! Vão pra 

cima!! 

---------x--------- 

 

26 SEP 16 

• 22:19:57  Grande Silvio, o pedido de providências do Lula cita bastante a 

recomendação n. 39, de agosto de 2016. Contudo, ela não está disponível 

na página do cnmp, em pesquisa, mesmo quando pesquiso simplesmente 

as recomendaões (ela não aparece na lista). Como posso checar se ela foi 

mesmo publicada e seu teor? Vc pode dar uma mão please? 

• 22:50:27 Silvio Xá comigo, amanhã estará o texto em suas mãos. A questão 

é que essa recomendação recebeu embargos de declaração pela ANPR e, 

provavelmente, o julgamento prosseguirá amanhã. É por isso que não a 

publicamos. 

• 22:51:05  Como foram as coisas hoje, véi? Diga-me aí para saber em que 

posso ajudar-lhes. Abração! 

• 23:07:28 Deltan Hummmm.... então não é texto em vigor, isso? 

• 23:07:48  De todo modo, tem algum valor, pq expressa o que em princípio 

entendem certo... 
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• 23:09:11  Achei mto bom, Silvio!! Pessoal bem solícito, aberto, 

compreensivo, apoiador, mas todos frisando que é hora de mudar a 

estratégia e não repetir a coletiva do modo como foi feita. Noso discurso é 

que a LJ é toda peculiar, não tem precedentes, que estamos no meio de 

guerra de comunicação e spe seguimos recomendação da SECOM, mas 

diante do resultado ruim vamos nos adequar. Não reconhecemos erro, mas 

sim que o resultado não foi bom 

• 23:51:03 Silvio Foi o que lhe disse. Alguma crítica vocês poderão receber, 

caso a questão seja submetida ao plenário. Quanto à recomendação, 

tecnicamente está em vigor, porque os EDs não guardam efeito suspensivo; 

no entanto, diante da repercussão da questão, o relator pediu pra nada ser 

publicado no site até o julgamento do recurso. Boa noite, véi! 

• 23:56:07 Deltan Hummmm... bom saber!!! Muito obrigado Sílvio pelas 

informações e preciosíssimo apoio... abraços!! 

• 23:59:21 Silvio Amanhã verei se repercute sua visita entre eles, na reunião 

preparatória à sessão que fazemos. Aviso-lhe. Precisando de algo mais, 

diga. Valeu, véi! 

 

---------x--------- 

 

29 SEP 16 

• 22:52:36  Oi Silvio, alguma novidade? Será que Vc conseguiria para nós por 

favor o texto da recomendação inteiro? 

.......... 

30 SEP 16 

• 10:14:09 Silvio Mano, bom dia! Envio pra você hoje, ainda; para qual e-

mail? 

• 10:16:29  Outra coisa: a repercussão junto aos Conselheiros foi muito boa! 

Foi aquilo que lhe disse: apoiam o trabalho mas não vão deixar de comentar 

a questão da entrevista. 
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• 10:39:48 Deltan Pode mandar por aqui? Excedi minha caixa postal e estou 

fora rs 

• 10:42:10  Hummmm obrigado Silvio. Se o tom for de crítica ou censura será 

ruim para a LJ. O objetivo de antecipar que reveremos procedimento tinha 

por finalidade justamente tentar evitar uma crítica pública e 

consequentemente ampliar o desgaste. Contudo, se vier, receberemos com 

respeito. Obrigado por ajudar aí!! Abs 

• 10:54:40 Silvio Valeu! Vou mandar por aqui, xá comigo! 

• 20:43:27  390238.pdf 

• 20:43:40  Missão cumprida! 

• 20:59:28 Deltan Boua valeu garoto!! 

---------x--------- 

 

16 MAR 17 

• 18:59:28  Silvio Meu Irmão, minha total e irrestrita solidariedade a você! Eu 

sou combatente seu e vou ajudar-lhe no que estiver ao meu alcance! Fé em 

Deus! 

• 20:35:04 Deltan Valeu irmanito! Vc se refere à ação do Lula? 

• 20:35:46 Silvio Sim, mano. 

• 21:28:54 Deltan Valeu Silvio!! Essa é aquela ação de dezembro!! 

• 21:34:26 Silvio Sim, e agora com notícia pulando por aí. 

• 21:34:47 Deltan     valeu Silvio!! 

• 21:47:42 Silvio Valeu, mano!! 

---------x--------- 

 

1 NOV 17 

• 17:33:28 Deltan Oi Silvio, tudo bem? Cara, o clima no CNMP tá piorando: 

• 17:33:28  https://oglobo.globo.com/brasil/indicados-ao-conselho-do-mp-

criticam-exposicao-na-imprensa-redes-sociais-21765937 
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• 17:33:39  Tem um julgamento meu pendente com o VAlter Chuenke, do 

caso do Lula 

• 19:04:24 Silvio Isso foi na sabatina deles, Irmão. Realmente a tolerância não 

é a mesma. O Corregedor Nacional, no discurso inicial que fez, falou sobre 

isso. Ontem conversei com ele sobre isso, por acaso. Você está aqui no 

ENPR? Posso dar detalhes sobre seu caso específico e a possível forma de 

atuação da Corregedoria Nacional. 

• 20:14:33 Deltan Estou sim... opa, será ótimo! 

• 20:21:40 Silvio Maravilha!! 

 

 

  


