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RESUMO: O presente artigo cientifico pauta-se em apresentar possíveis afrontas ao sistema 

acusatório e à liberdade de expressão, em decorrência da instauração de oficio do inquérito 

4781, pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, fora utilizado o método hipotético dedutivo, 

valendo-se de referencial bibliográfico e estudo de caso, consubstanciado na portaria de 

abertura do inquérito. Na conclusiva, foi possível observar tanto a inconstitucionalidade e 

também a ilegalidade do procedimento instaurado pela Corte que, ao instaurar de ofício o 

referido inquérito, violou o sistema acusatório previsto implicitamente na Constituição de 1988 

e expressamente na legislação ordinária, através da Lei nº 13.964/2019. Também restou 

demonstrado que através da amplitude do objeto de investigação, a instauração da investigação 

criminal acaba por violar a liberdade de expressão, não somente dos investigados, mas qualquer 

indivíduo que venha a tecer comentários negativos em relação ao Tribunal ou aos seus 

Ministros. 

 

Palavras-chave: Sistema acusatório. Inquérito 4781. Lei nº 13.964/2019. 

 

ABSTRACT: The present scientific article aims to present possible affronts to the accusatory 

system and to freedom of expression, as a result of the establishment of official letter of inquiry 

4781, by the Supreme Federal Court. For that, the hypothetical deductive method had been 

used, using a bibliographic reference and a case study, embodied in the opening order of the 

investigation. In conclusion, it was possible to observe both the unconstitutionality and also the 
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illegality of the procedure initiated by the Court, which, when officially opening the said 

investigation, violated the accusatory system provided for implicitly in the 1988 Constitution 

and expressly in ordinary legislation, through Law No. 13.964 / 2019. It has also been 

demonstrated that, due to the breadth of the object of investigation, the initiation of a criminal 

investigation ends up violating the freedom of expression, not only of those investigated, but 

any individual who comes to make negative comments in relation to the Court or its Ministers. 

 

Keywords: Accusatory system. Survey 4781. Law No. 13,964 / 2019. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 O objetivo da presente pesquisa consiste em analisar a legalidade e constitucionalidade 

do inquérito 4781, no Supremo Tribunal Federal e sua compatibilidade com o modelo 

processual penal acusatório, previsto tanto na Constituição de 1988 quanto na legislação 

ordinária. 

A presente pesquisa se justifica em razão das grandes transformações efetivadas no 

âmbito jurídico atual, especialmente no que diz respeito ao sistema de persecução penal 

brasileiro, que desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, adota, ainda que não 

expressamente o sistema acusatório, que tem por característica a separação das figuras do órgão 

de acusação, defesa e julgamento. 

 A sanção da lei 13964/2019 se apresenta como o corolário do sistema acusatório no 

ordenamento jurídico pátrio, visto que define, agora expressamente qual, é o sistema aplicável 

às persecuções penais, reforçando o fato de o Ministério Público ser o único titular da ação 

penal pública. Em especial quando cria a figura do juiz das garantias, que separa o magistrado 

que atuará no inquérito policial daquele que efetivamente julgará o caso.   

 Dito isso, será analisada a constitucionalidade/legalidade da atuação do Supremo 

Tribunal Federal e uma possível violação do sistema acusatório que, através da instauração de 

ofício do Inquérito 4781, pautada no artigo 43 do regimento interno da corte, busca desvendar 

possíveis ataques virtuais contra ministros do tribunal através de notícias falsas e ameaças. 

 A partir desta contextualização, cinge-se o problema de pesquisa que será respondido 

ao final deste artigo, qual seja, se o referido inquérito está em consonância ou não com os 

preceitos definidos na constituição e na legislação ordinária? 
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A resposta ao problema de pesquisa se dará através do método hipotético dedutivo, se 

valendo de referências bibliográficas e estudo de caso, o qual será através de análise do 

Inquérito 4781 que tramita no Supremo Tribunal Federal. 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL 

 

 Nesse tópico será tratado brevemente o modo como se desenvolveu os métodos de 

coerção dos fatos delitivos em algumas civilizações da antiguidade, assim como as heranças 

desses sistemas no desenvolvimento dos procedimentos penais observados no contexto atual 

dos Estados, em especial o brasileiro. 

Um sistema organizado, com partes e funções legalmente determinadas como se observa 

nas sociedades contemporâneas, o modelo de persecução penal nem sempre esteve acoberto 

pela referida estrutura. Embora as punições pela prática delitiva estivessem presentes desde as 

sociedades primitivas há aproximadamente 10.000 anos, suas estruturas não eram organizadas, 

sendo as punições em regras definidas pelo líder tribal (MOREIRA; CAMARGO, 2016).  

A construção dos sistemas penais, deu-se através do estudo e idealização dos primeiros 

Estados, na Grécia antiga (400, a.c), originados pelos primeiros agrupamentos de pessoas 

organizadas, com o intuito de conter a atividade delitiva em seus territórios. A organização 

destas comunidades era balizada pela lei, que por sua vez era editada baseada nos costumes ou 

na religião de seus povos (MOREIRA; CAMARGO, 2016). 

Os sistemas de persecução penal em um âmbito global foram objeto de uma série de 

alternâncias no decorrer dos séculos, sempre pautados em uma resposta ao contexto social da 

criminalidade percebida pela sociedade durante aquele momento. Ora se demonstrava a 

necessidade de um enfrentamento mais efetivo da atividade delitiva, valendo-se de um processo 

penal inquisitorial, ora o clamor era por garantias e liberdades, onde imperava o sistema 

acusatório (LOPES JUNIOR, 2019, n.p). 

A forma como o Estado conduz o  processo penal está intimamente ligada às diretrizes 

políticas por ele instituídas e o modo como irá se relacionar com os indivíduos que residem em 

seu território (BADARÓ, 2003, p. 106). 

A definição do modelo processual o qual determinado Estado utiliza é aferido pela 

disposição dos sujeitos ante ao processo penal, especialmente no tocante à atuação jurisdicional 

e a forma como por ela são tratados os elementos factuais que no transcurso do processo chegam 

ao seu conhecimento (PRADO, 2005, n.p). 
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Uma contextualização mais especifica em relação aos sistemas processuais, quais sejam, 

o inquisitorial e o acusatório poderão ser observados no decurso deste trabalho de pesquisa. 

 

2 SISTEMA INQUISITORIAL 

  

 Nesta etapa será feita uma breve análise acerca do sistema inquisitorial, apresentando 

sucintamente seus momentos históricos, no entanto sem o objetivo de promover o esgotamento 

do tema.  

 Uma das primeiras sociedades minimamente organizadas de que se tem notícia, o Egito 

antigo (3000, a.c) e seu sistema de persecução pode ser compreendido como o embrião do 

sistema inquisitório que doutrinariamente se conhece nos dias de hoje. À época o poder de 

decisão acerca dos delitos praticados se concentrava nas mãos dos sacerdotes, onde dentre 

outras características, havia o dever cívico das testemunhas somente enquanto acusadoras, os 

julgamentos eram secretos, com decisões meramente simbólicas (PRADO, 2005). 

 Outra civilização do passado, a antiga Germânia (919-962), valia-se de sistemas 

processuais penais que se remetem ao modelo inquisitorial, a lei aplicada pelos bárbaros da 

época não eram escritas, advinham dos costumes e da religião. A regra aplicada contra aqueles 

que cometiam delitos era a presunção de culpa, recaindo sobre o acusado a obrigação de provar 

sua inocência, a confissão por sua vez dava o processo por encerrado, sem a necessidade de 

qualquer investigação com o intuito de comprovar os fatos nela narrados (MOREIRA; 

CAMARGO, 2016).  

No entanto a gênese do sistema inquisitorial como se conhece doutrinariamente nos dias 

atuais se deu no século XIII, no continente Europeu, onde o sistema inquisitório foi o 

instrumento de persecução penal do Direito Canônico, tendo como característica principal o 

fato de existir singularidade no exercício da prestação jurisdicional, onde todo o poder se 

concentrava nas mãos de um único individuo, o juiz inquisidor (LIMA, 2020, n.p).  

Sob a égide da Igreja Católica se observou a radicalização do sistema inquisitorial, onde 

quem externasse pensamentos que estivessem em choque com seus dogmas era acusado de 

heresia e perseguido. A heresia era considerada crime hediondo e sob essa acusação, muitas 

foram as execuções, a exemplo de Joana D’Arc, em 4 de maio de 1431 e Giordano Bruno, em 

17 de fevereiro de 1600. Nessa época a tortura era prática corriqueira na perseguição aos 

supostos hereges, não havendo qualquer distinção de idade para sua aplicação (WEBER, 2009, 

p. 28). 
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Pode-se compreender como inquisitório o sistema processual onde há confusão entre a 

figura de quem acusa com a de quem julga, ou seja, as referidas atribuições se concentram na 

atuação de um único indivíduo. Tal simbiose por sua vez afeta a imparcialidade do julgador e, 

por consequência enfraquece outras garantias processuais, tais como a presunção de inocência, 

ampla defesa e contraditório (FERRAJOLI, 2002, p. 79). 

No sistema inquisitório não há qualquer separação de funções processuais, onde as 

funções de acusar, defender e julgar estão todas concentradas na figura do juiz inquisidor, não 

existindo nem sequer um órgão titular da ação penal, podendo esta ser iniciada de oficio pelo 

magistrado, podendo este inclusive promover a produção de qualquer meio de prova, à revelia 

da vontade das partes do processo (AVENA, 2019, n.p). 

O réu dentro da sistemática processual inquisitória era visto meramente como objeto do 

processo e não efetivamente como parte, a prisão do acusado era a regra do referido sistema, 

permanecendo este preso durante todo o decurso do processo (BADARÓ, 2003, p. 105). 

Nesse mesmo sentido, leciona Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (2009, p. 105), 

“Excluídas as partes, no processo inquisitório o réu vira um pecador, logo, detentor de uma 

“verdade” a ser extraída. Mais importante, aparentemente, que o próprio crime, torna-se ele 

objeto de investigação”. 

A gestão da prova estava também centralizada na figura do juiz inquisidor, não sendo 

possível sua produção pelas partes, onde o julgador poderia produzir provas de qualquer 

natureza, através de minuciosa investigação, tudo para efetiva busca de uma utópica ideia de 

verdade real (LIMA, 2020, n.p). 

O contraditório processual, ou seja, a oportunidade da manifestação dos envolvidos no 

processo era dispensável nesse modelo, visto que ao acusado não se oportunizava a construção 

de teses de defesa, cabendo unicamente ao inquisidor toda carga probatória, podendo ser 

produzida de oficio pelo juiz, inclusive se valendo de meios cruéis  para sua obtenção, como a 

tortura (BADARÓ, 2003, p. 105). 

 Notória a incompatibilidade de um modelo inquisitório com o sistema democrático, 

onde o princípio constitucional da imparcialidade dos magistrados é maculada pela sua atuação 

de oficio e concentração de poderes, ou seja, a prestação jurisdicional no âmbito processual 

penal acaba substituindo a inércia pelo ativismo jurídico (LOPES JUNIOR, 2019, n.p) 

 Por fim, o estudo desenvolvido acerca do modelo inquisitorial, sua radicalização, em 

especial através do Direito Canônico, teve como objetivo a compreensão de seus métodos, e 

absoluta incompatibilidade com as sociedades modernas, que somente se desenvolvem 
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observando os princípios inerentes a dignidade humana, balizando a pretensão punitiva do 

Estado através de um modelo acusatório, justo e democrático. 

 

3 SISTEMA PROCESSUAL PENAL ACUSATÓRIO COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

Em contraposição ao sistema inquisitório e sua essência ditatorial, no sistema acusatório 

os atores processuais estão dispostos em observância aos ditames constitucionais e 

democráticos, de modo que a persecução penal seja conduzida através de instrumentos claros e 

justos. 

 Os direitos fundamentais, inerentes à dignidade humana, os quais garantem aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil uma realidade de vida digna e condizente com a 

liberdade e equidade. Tidos como barreiras à atuação estatal perante aos seus cidadãos e pedra 

fundamental ao Estado de Direito, está previsto na Constituição de 1988 através dos direitos e 

deveres individuais e coletivos, tais como direitos sociais, de nacionalidade, políticos e 

partidários (PADILHA, 2020). 

O sistema acusatório teve origem na Inglaterra entre os anos 1154 e 1189, durante o 

reinado de Henrique II, onde era possível um cidadão informar alguma violação ao rei, que por 

sua vez, através de um órgão de acusação iria submeter o feito a um grupo de cidadãos, que 

seriam os responsáveis pelo julgamento da matéria, cabendo ao representante da corte tão 

somente a manutenção do decoro no plenário. Nesse modelo era possível a apresentação de 

provas tanto pela acusação quanto pela defesa e, diferentemente do modelo inquisitorial, neste, 

a regra era a liberdade do acusado  (COUTINHO, 2009, p. 107).  

Embora o processo penal acusatório à época de sua gênese possuísse características 

democráticas e justas, acabou por ser considerado pela sociedade como agente facilitador à 

atividade delitiva, pois seu regramento protetivo ao acusado impedia muitas vezes que se desse 

efetivo combate à criminalidade. Em razão disso, aos poucos essa separação de funções de 

acusar e julgar acabou sendo substituído pelo sistema inquisitório sob o fundamento de dar 

efetividade a persecução penal (WEBER, 2009, p. 26). 

O modelo acusatório tem por característica distinção entre as partes do processo, e estas 

com funções claramente definidas. As partes, quais sejam, acusação e defesa, encontram-se em 

condições processuais equânimes, ou seja, possuem paridade de armas. A figura do inquisidor, 

que antes detinha todas as atribuições processuais é substituída pelo juiz imparcial, inerte que 

guarda equidistância das partes (LIMA, 2020, n.p). 
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Ponto relevante acerca do sistema acusatório é a existência de um órgão especifico e 

independente com a função de acusação, ou seja, há a desvinculação absoluta da figura do 

magistrado com a função de acusar, fazendo com que o acusado somente seja submetido ao 

juízo mediante prévia acusação por este órgão (GRINOVER, 2002, n.p). 

A Constituição de 1988, mais precisamente em seu artigo 129, I3 atribui ao Ministério 

Público a titularidade da persecução penal quando se tratar de ações penais públicas. Esse 

comando constitucional por si só, ainda que implicitamente, institui no ordenamento jurídico 

brasileiro um sistema processual penal acusatório. 

Segundo Norberto Avena (2019, n.p) “Próprio dos regimes democráticos, o sistema 

acusatório caracteriza-se pela distinção absoluta entre as funções de acusar, defender e julgar, 

que deverão ficar a cargo de pessoas distintas”. 

Uma das principais características deste sistema, o direito ao contraditório e ampla 

defesa, garantias previstas no texto constitucional no artigo, 5º LV4, inclusive concedendo ao 

acusado o direito de ser o último a se manifestar no decurso do processo (AVENA, 2019, n.p). 

Atualmente, pode-se observar a aplicação do sistema acusatório quando da existência 

de divisão clara de atribuições, cabendo a um órgão acusar e outro a julgar, a produção de 

provas, que outrora eram de exclusividade do inquisidor, passa a ser atribuição das partes, o 

juiz conectado de forma pessoal ao feito, dá lugar a um juiz inerte e imparcial, onde impera a 

oralidade no procedimento, a publicidade dos atos processuais, a existência do contraditório e 

ampla defesa, as decisões do magistrado, que outrora não necessitavam de quaisquer 

fundamentações, passam a emanar do livre convencimento motivado, que advém da atuação 

das partes, não podendo produzir provas de oficio, por fim, a coisa julgada como garantia de 

segurança jurídica e o direito de uma segunda resposta jurisdicional através do duplo grau de 

jurisdição (LOPES JUNIOR, 2019, n.p). 

No entanto a legislação processual penal brasileira, que a doutrina majoritária define 

como acusatória, possui resquícios do modelo inquisitorial, visto que ainda permite ao juiz atuar 

de oficio no decurso do processo, conforme leciona Lopes Junior (2019, n.p): 

 

O mais interessante é que não aprendemos com os erros, nem mesmo com os mais 

graves, como foi a inquisição. Basta constatar que o atual CPP atribui poderes 

instrutórios para o juiz, a maioria dos tribunais e doutrinadores defende essa “postura 

ativa” por parte do juiz (muitas vezes invocando a tal “verdade real”, esquecendo a 

                                                 
3 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
4 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
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origem desse mito e não percebendo o absurdo do conceito), proliferam projetos de 

lei criando juízes inquisidores e “juizados de instrução” etc. 

 

 Destarte o fato de o ordenamento jurídico brasileiro adotar o sistema acusatório, de 

modo a atribuir às partes toda a dilação probatória, não impede ao juiz, durante a fase instrutória 

dirimir pontos acerca das provas por elas produzidas sem que isso descaracterize o referido 

sistema de persecução penal (NUCCI, 2020, n.p). 

 A pedra fundamental do sistema acusatório é a separação de funções, ou seja, distinção 

entre os atores do processo penal, cada um atuando dentro dos limites legais de suas atribuições, 

quais sejam, juiz, acusação e defesa, sem tais pressupostos não há o que se falar de um sistema 

efetivamente acusatório (BADARÓ, 2003, p. 109). 

Há de se entender que, um processo penal que respeite os direitos fundamentais5 como 

é o caso do modelo acusatório, não deva ser compreendido como propulsor das atividades 

delitivas e, qualquer inclinação para sistemas autoritários, onde a tortura pode ser utilizada sob 

o pretexto da busca exaustiva pela verdade real não deve ser levado em consideração (PRADO, 

2005, n.p). 

 Recai sobre o Estado o provimento da tutela jurisdicional e por consequência o exercício 

do poder de punir os indivíduos que violem a legislação penal. No entanto, a referida atribuição 

deve ser norteada pela observância do regramento democrático, sem transitar por caminhos que 

descambem ao autoritarismo e a supressão de garantias fundamentais dos cidadãos. Daí a 

importância da efetivação do sistema acusatório no ordenamento jurídico pátrio, conforme 

poderá ser observado no próximo tópico desta pesquisa. 

 

4 A LEI Nº 13.964/2019 COMO COROLÁRIO DO SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

 A nova Lei nº 13.964/2019 proporciona mudanças significativas no Código de Processo 

Penal brasileiro, o qual é datado do ano de 1941. Seu conteúdo refletia o momento ditatorial 

vivido na época, ou seja, a persecução penal era inquisitorial. Embora a legislação processual 

tenha passado por diversas modificações no decorrer dos anos, muitas delas na tentativa de 

                                                 
5 Os direitos fundamentais, inerentes à dignidade humana, os quais garantem aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil uma realidade de vida digna e condizente com a liberdade e equidade. Tidos como barreiras à 

atuação estatal perante aos seus cidadãos e pedra fundamental ao Estado de Direito, está previsto na Constituição 

de 1988 através dos direitos e deveres individuais e coletivos, tais como direitos sociais, de nacionalidade, políticos 

e partidários (PADILHA, 2020). 
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adequação aos preceitos democráticos, somente com a gênese da nova lei de 2019 é que se 

definiu de maneira expressa o sistema acusatório como modelo a ser seguido. 

No dia 24 de dezembro de 2019, o Presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto a Lei 

nº 13.964, com o prazo de vacatio legis de 30 dias, no intuito de promover um aperfeiçoamento 

significativo nas legislações penais e processuais penais, inserindo o artigo 3º-A e 3º-B6 no 

Código de Processo penal, que respectivamente definem o modelo de persecução penal como 

acusatório e cria a figura do juiz das garantias. 

A legislação ordinária agora prevê explicitamente o sistema acusatório, impedindo a 

atuação de oficio do magistrado na fase investigatória, colocando a legislação ordinária em 

sintonia com o texto constitucional, que já adota o referido sistema, ainda que implicitamente 

desde a promulgação da Constituição de 1988 (CUNHA, 2020, p. 69). 

A ânsia em se implementar um sistema processual que esteja em sintonia com os 

diretrizes democráticas também podem ser observadas nas palavras de Marcelo Lebre (2020, 

p. 139), “Em apertada síntese, verifica-se que o referido instituto reforça o primado acusatório 

(modelo adversarial) para o processo penal pátrio, em oposição ao arcaico sistema 

inquisitorial”. 

A criação do juiz das garantias através da Lei 13.964/2019 se apresenta como um 

instrumento de ruptura com o antigo sistema de persecução penal baseado em regimes 

totalitários oriundos da 2ª Guerra Mundial (1939 – 1945), onde o magistrado era autorizado a 

produzir provas de oficio, mesmo na fase de investigação, inclusive aquelas que violassem 

direitos fundamentais dos indivíduos (LIMA, 2020, n.p). 

A Lei 13.964/2019 cria e regulamenta a atuação do juiz das garantias, apresentando com 

clareza os limites de sua atividade, que a exemplo, impede que o mesmo juiz que atuou na fase 

de investigação atue também na fase instrutória, corroborando assim com a garantia de que o 

imputado será julgado por um juiz imparcial, que não teve seu convencimento maculado por 

sua atividade na fase pré processual (LOPES JUNIOR, 2020, n.p).  

 A necessidade da criação do juiz das garantias já vinha sendo demonstrada há tempos 

pela doutrina processual penal, que já visualizava a necessidade de separar as figuras dos 

magistrados que atuariam na fase de investigação e de instrução, onde o primeiro seria 

                                                 
6 Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a 

substituição da atuação probatória do órgão de acusação. 

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela 

salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, 

competindo-lhe especialmente: 
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responsável por decidir acerca de requerimentos da acusação que tivessem o condão de limitar 

direitos individuais do imputado, já o segundo atuaria somente após o recebimento da denúncia 

(LOPES JUNIOR, 2016, n.p). 

 A nova normativa legal, especialmente no que concerne a criação do Juiz das Garantias, 

promove uma verdadeira adequação da legislação ordinária com os ditames constitucionais 

visto que o acusado, que anteriormente era tratado como mero objeto do processo, agora é tido 

como sujeito de direitos, tendo o Estado a obrigação de zelar por sua imagem, vedando qualquer 

tipo de divulgação enquanto preso (NUCCI, 2020, n.p). 

No entanto o Ministro Luiz Fux, relator da ADI 6.299-DF suspendeu a eficácia dos 

artigos da Lei 13.964/2019 que versam sobre o juiz das garantias até que o mérito da ADI seja 

julgado pelo plenário da corte. Sua decisão se pauta nos argumentos de que o juiz das garantias 

seria uma atribuição da organização interna dos tribunais e na falta de dotação orçamentaria do 

poder judiciário para estruturar a atividade desse novo ator processual (NUCCI, 2020, n.p). 

O juiz das garantias é indispensável para efetivação do sistema acusatório. Embora o 

prazo de vacatio legis de 30 dias seja insuficiente para estruturação do poder judiciário, cabe 

analisar a possibilidade de, através de decisão monocrática de um Ministro da corte, ocorrer a 

suspensão da vigência de tão relevante instituto processual penal. 

 

5 ANÁLISE DE (IN) CONSTITUCIONALIDADE E (I) LEGALIDADE DO 

INQUÉRITO 4781 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

No dia 13 de março de 2020 o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o então Ministro 

José Antônio Dias Toffoli, através da Portaria GP Nº 69, instaurou o Inquérito 4781-DF, 

atribuindo de oficio a relatoria ao Ministro Alexandre de Moraes, a investigação se objetiva de 

investigar supostas notícias falsas (fake News), comunicações falsas de crime, denunciações 

caluniosas e ameaças, que em tese atingem a honra e a segurança de ministros da corte, bem 

como seus familiares. Outrossim a existência de esquemas de financiamento para proliferação 

das supostas falsas mensagens nas redes sociais. 

A instauração de oficio do referido inquérito se fundamenta no artigo 43 do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal7, que dispõe que, em caso de ocorrência de ilícito nas 

dependências da corte, o presidente instaurará inquérito ou atribuirá a tarefa a outro Ministro. 

                                                 
7 Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se 

envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro. 
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Segundo o entendimento do jurista Almino Afonso Fernandes (2020), o artigo 43 do 

Regimento Interno da Corte fora recepcionado pela Constituição de 1988, para ele, os ditames 

constitucionais são claros ao delegar exclusivamente ao Ministério Público a titularidade da 

ação penal pública, ou seja, a capacidade de acusar, entretanto a Carta Magna não definiu ao 

Parquet a exclusividade em propor a abertura de uma investigação criminal, sendo 

perfeitamente possível a instauração do referido inquérito pela Suprema Corte.  

Todavia, cabe ressaltar que à época da publicação do referido artigo do regimento 

interno da Suprema Corte, em 27 de outubro de 1980, o Brasil vivia um regime de exceção, ou 

seja, não havia efetivamente um sistema constitucional legitimo, o país possuía um sistema 

governamental fundado no autoritarismo, sendo o sistema processual penal absolutamente 

inquisitorial, tendo o juiz como protagonista, desde o início até o final da persecução penal 

(ROSA; MOREIRA, 2020). 

A recepção ou não de uma norma infraconstitucional ocorre quando determinada 

disposição normativa existente antes da vigência de uma nova constituição, está ou não de 

acordo com suas disposições e princípios, quando existe essa simetria, é dito que a norma fora 

recepcionada pela nova Constituição, continuando a produzir efeitos no mundo jurídico, 

entretanto, quando determinada disposição legal está em desacordo com os novos ditames 

constitucionais, o efeito é a revogação por falta de recepção (LENZA, 2019, n.p). 

Dito isso, o artigo 43 do regimento interno da Corte8, que está em vigor desde 1980, não 

foi recepcionado pela Constituição de 1988, quando em seu artigo 129, I9, atribuiu ao Ministério 

Público a titularidade da ação penal pública, em contraponto, o referido procedimento 

instaurado pelo Tribunal, que se remete à persecução penal inquisitória, onde fica a cargo do 

presidente da Corte ou outro ministro concentrar os poderes de acusar e julgar o feito (LIMA, 

2020, n.p). 

 Ainda que estivesse em consonância com as diretrizes constitucionais, o artigo 43 

permite apenas a instauração de oficio de inquérito para apurar crimes praticados no espaço 

físico da corte, fato não comprovado no inquérito em questão. Ademais, a referida investigação 

                                                 
§ 1º Nos demais casos, o Presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito 

à autoridade competente. 

§ 2º O Ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do Tribunal. 
8 Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se 

envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro. 

§ 1º Nos demais casos, o Presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito 

à autoridade competente. 

§ 2º O Ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do Tribunal. 
9 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
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se encontra eivado de outros vícios, não respeita o princípio do juiz natural e a distribuição 

prévia por sorteio do relator, função esta, que fora designada de oficio pelo Presidente da Corte 

ao Ministro Alexandre de Moraes (LIMA, 2020, n.p). 

Em relação ao objeto do inquérito policial, para Aury Lopes Jr (2019) é o fato, ou fatos 

contidos na notitia criminis, ou seja, nessa fase pré-processual, busca-se averiguar a 

possibilidade da existência do fato definido como crime para posteriormente definir se há a 

probabilidade de aquele fato recair sobre determinado indivíduo, ou seja, a persecução penal 

busca averiguar fato determinado. 

O objeto apresentado pela portaria 069, a qual deu início ao inquérito 4781 não possui 

um objeto determinado, mas sim uma serie de abstrações, quais sejam:  

 

Notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações 

revestidas de animus calumniandi, diffamandi e injuriandi, que atingem a 

honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e 

familiares. 

 

A falta de delimitação do objeto, ou seja, a especificação de um conjunto de fatos a 

serem investigados, concedendo assim grande amplitude para a investigação instaurada pela 

Suprema Corte, ocorre que com a extensão do objeto, aliada a característica inerente de toda 

instrução criminal, que é a possibilidade da relativização de certas garantias individuais, tais 

como a privacidade e o sigilo, haveria a possibilidade de tornar arbitrária a referida investigação 

(GROSS, 2020, n.p).  

De acordo com a fundamentação no mandado de segurança 36422, a instauração do 

inquérito, com objeto indeterminado ou abstrato, confere ao Supremo Tribunal Federal a 

possibilidade de investigar qualquer indivíduo que se amolde às condutas supracitadas, 

agravante o fato de que os próprios ministros da Corte terão a capacidade de promover a análise 

e posterior julgamento destes fatos (MPF, 2019). 

 Relevante tratar da competência ou não do Supremo Tribunal Federal para processar e 

julgar as eventuais ações penais oriundas do inquérito 4781. Dito isso, existência de uma norma 

jurídica no ordenamento jurídico brasileiro se opera sob dois aspectos, o da vigência e o da 

validade, estando esses dois elementos em sintonia, a lei existe juridicamente e por sua vez 

produz efeitos que somente serão sobrestados se declarados incompatíveis com os preceitos 

constitucionais por órgão competente. Contudo o aludido artigo 43 do regimento interno da 

Corte não passou por qualquer controle e consequente declaração de inconstitucionalidade, 

estando assim em vigência e produzindo efeitos jurídicos (STREK, OLIVEIRA, SILVA, 2020). 
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 No entanto, é importante salientar que, partindo do pressuposto de legalidade do 

inquérito 4781, ainda assim restaria presente a incompetência jurisdicional da Suprema Corte 

como juiz do respectivo feito, visto que inicialmente o inquérito não possuía nenhum dos 

requisitos presentes no artigo 10210 da Constituição de 1988, o qual determina um rol taxativo 

de casos onde a competência será originária do Supremo Tribunal Federal, taxatividade esta já 

reconhecida pela própria jurisprudência da corte. 

Veja-se:  

 

1. Os Fatos. O Município de Carpina foi condenado em diversas reclamações 

trabalhistas (fls. 3). A Juíza Vice-Presidente do TRT da 6ª Região expediu os 

precatórios correspondentes (fls. 8). Intimado, o Município não efetuou os 

pagamentos (fls. 11,12/13, 18/19). A Juíza Vice-Presidente do Tribunal 

determinou então, a expedição de mandados de sequestro referentes aos 

precatórios 475/93, 496/93 e 787/92 (fls. 09, 16, 17). O Município interpôs, no 

TRT, ação rescisória, com fundamento na ADI 492 e na ADC 4. Ajuizou a 

presente petição. Requer tutela antecipada para "... SUSPENDER OS EFEITOS 

DE PRECATÓRIOS ORIGINADOS DA PRESIDÊNCIA DO TRT... COM OS 

RESPECTIVOS MANDADOS DE BLOQUEIOS, SEQUESTROS E DEMAIS 

RETENÇÕES DE RENDAS E VERBAS PÚBLICAS RESULTANTES DAS 

AÇÕES TRABALHISTAS ENVOLVENDO SERVIDORES E O MUNICÍPIO 

... ATÉ JULGAMENTO FINAL DA SENTENÇA RESCINDENDA 

PROPOSTA PELO MUNICÍPIO" (fls. 2).2. Decido. A competência deste 

Tribunal é taxativa. Não consta no rol do art. 102 da CF, atribuição que se 

relacione ao caso. Ao Tribunal ou Juízo que decide uma demanda cabe o exame 

da ação rescisória competente. Ego seguimento (art. 21, § 1º, RISTF). 

Prejudicado o pedido de tutela antecipada. Brasília, 19 de outubro de 

2000.Ministro NELSON JOBIM Relator 

 

(STF - Pet: 2137 PE, Relator: Min. NELSON JOBIM, Data de Julgamento: 

19/10/2000, Data de Publicação: DJ 25/10/2000 P - 00007) 

 

 A Constituição de 1988 em seu artigo 5º, XXXVII11, veda a criação de tribunais de 

exceção, ou seja, aqueles criados especificamente para o julgamento de determinado feito. No 

entanto, quando atua em clara usurpação de competências, a Suprema Corte acaba por criar um 

verdadeiro tribunal de exceção, conforme a manifestação da Procuradora Geral da República, 

Raque Dodge direcionada ao Supremo Tribunal Federal (MPF, 2019). 

                                                 
10 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I -  processar e julgar, originariamente: 

b)  nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso 

Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 

c)  nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, 

os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

[...] 
11 XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
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 Outrossim, ao indicar o Ministro Alexandre de Moraes para condução do inquérito, o 

Presidente da Corte agiu com inobservância do artigo 6612 do regimento interno do Supremo 

Tribunal Federal, o qual determina que a distribuição será feita mediante sorteio ou prevenção, 

além disso essa decisão afronta o princípio do juiz natural e a garantia de um devido processo 

legal, conforme demonstrado pela então Procuradora Geral da República em sede de Mandado 

de Segurança Nº 36422 (MPF, 2019 ). 

 Na mesma toada o texto constitucional em seu artigo 5º LIII13 determina que ninguém 

será processado e sentenciado senão por autoridade competente. O texto do artigo supracitado 

se apresenta como um desdobramento do princípio do juiz natural e devido processo legal, o 

que corrobora com a necessidade de se respeitar a livre distribuição por sorteio para definição 

da relatoria dos processos. 

 Das mais importantes garantias fundamentais previstas na Constituição de 1988 em seu 

artigo 5º, LIV14, a de que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal, o qual se consubstancia , dentre outros, na observância do juiz natural e respeito 

ao contraditório e amplo direito de defesa (MENDES, 2017, n.p). 

 Segundo a doutrina Constitucional, o juiz natural é aquele que já se encontra 

previamente definido para o julgamento de determinado caso, ou seja, conforme a situação 

fática apresentada, respeitando os preceitos legais e constitucionais de competência, o 

magistrado incumbido da análise e julgamento já estará fixado, vedando de qualquer forma a 

criação de tribunais de exceção (LENZA, 2019, n.p). 

 Sendo assim, a condução de uma eventual ação penal relacionada ao inquérito 4781, se 

analisado através do prisma constitucional não recairia a competência jurisdicional para o 

Supremo Tribunal Federal, salvo se, através dos elementos informativos levantados no 

inquérito restasse evidenciada a probabilidade de autoria ou participação de autoridade com 

foro por prerrogativa de função na Suprema Corte, para os demais investigados, se faria 

necessário remeter os processos para as instancias competentes. 

 Acerca do sistema processual acusatório, segundo o entendimento de Victor Oliveira 

Fernandes e Eduardo Sousa Dantas (2020), o inquérito 4781 não se apresenta como instrumento 

de violação, visto que o artigo 4315 do regimento interno da Suprema Corte, o qual fundamenta 

                                                 
12 Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado 

automaticamente, em cada classe de processo. 
13 LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 
14 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
15 Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, 

se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro. 
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sua instauração, representa uma garantia a ser exercida excepcionalmente pela Suprema Corte 

com fulcro na contraposição a tentativas de constranger o Tribunal no livre exercício de suas 

atribuições institucionais.  

 Todavia, o suposto fato delituoso narrado no inquérito em análise possui figurando 

como sujeito passivo os Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo assim, restará 

concentrado na mesma figura várias atribuições, quais sejam, vitima, investigação, acusação e 

julgamento, fatos estes que indubitavelmente ferem a imparcialidade do juiz, visto que, ao 

figurarem como vítimas, possuem notório interesse na demanda, tornando-se assim impedidos 

de atuarem no feito, nos termos do artigo 252, IV, do Código de Processo Penal16. 

 Da mesma forma, a instauração de inquérito de ofício, de modo sigiloso e, sem a devida 

participação do Ministério Público, nos termos do artigo 129, I, da Constituição de 198817 

remente a investigação ao sistema inquisitorial, onde há a concentração de poderes de acusar, 

investigar e julgar e, no caso em analise, há o agravante de as vítimas serem os próprios 

ministros da Corte, fulminando a imparcialidade. 

 Conforme preceitua o artigo 20 do Código de Processo Penal18, é facultado à autoridade 

policial assegurar o sigilo necessário para elucidação do fato criminoso. No entanto, o sigilo 

apresentando no texto legal se dá até o momento que os elementos probatórios estejam 

devidamente documentados, posterior a isso, deverá ser concedido acesso aos referidos autos 

ao defensor do acusado, nos termos da Súmula Vinculante 1419, do Supremo Tribunal Federal 

(AVENA, 2019, n.p). 

 Norberto Avena (2019), leciona que o sigilo das investigações, em hipótese alguma 

deverá atingir o juiz da causa e o Ministério Público. No entanto, o inquérito 4781, instaurado 

de oficio pelo Supremo Tribunal Federal em inobservância a este regramento, já que o sigilo 

imposto ao referido inquérito atingiu inclusive o Parquet, conforme manifestação da então 

Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, em sede de Mandado de Segurança nº 36422 

(MPF, 2019). 

                                                 
16 Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 

[...] 

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 

inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. 
17 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
18 Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse 

da sociedade. 
19 Sumula vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de 

prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia 

judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
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 Outro ponto relevante acerca do presente estudo se trata da possível violação à liberdade 

de expressão, observar se a instauração do inquérito 4781, através do seu amplo objeto de 

investigação poderia incorrer no cerceamento ou intimidação ao exercício deste direito 

fundamental por parte dos indivíduos (GROSS, 2020, n.p).  

Quando a Suprema Corte instaurou o inquérito em estudo, o fez através de uma 

amplitude de objetos de investigação, dentre eles a possibilidade de existência do crime de 

ameaça contra os ministros da Corte. No entanto, conforme leciona Rogério Greco (2017,n.p)  

para efetivamente se configurar esse delito, deve-se observar o dolo do agente aliada a seriedade 

da ameaça, ou seja, deve ter o condão de efetivamente causar temor à vítima a ponto de limitar 

sua liberdade de locomoção. 

Para Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (2020), não há de se 

confundir o exercício do direito fundamental de externar a liberdade de expressão com a 

proliferação de discursos de ódio20 e ataques às instituições democráticas, ou seja, não se pode 

utilizar a liberdade de expressão como escudo para a promoção de ataques ao sistema 

democrático. 

Todavia há de se observar se as referidas ameaças proferidas contra os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal tinham a capacidade de lhes causar temor suficiente ao ponto de 

limitar as respectivas liberdades de locomoção ou o próprio exercício da magistratura, se a 

resposta for negativa, movimentar a máquina jurisdicional em busca desta persecução penal 

pode significar violação à liberdade de expressão dos investigados (GROSS, 2020, n.p).  

Por fim, entende-se pela inconstitucionalidade do inquérito 4781, pois quando o 

Supremo Tribunal Federal, através da portaria 069 instaura de oficio um inquérito para 

promover investigações sigilosas, fundamentado em artigo do regimento interno da Corte que 

não fora recepcionado pela Carga Magna, sem o envolvimento do Ministério Público, titular da 

ação penal pública definido pela Constituição de 1988 acaba por violar o sistema processual 

acusatório, ademais quando promove uma investigação com uma grande amplitude em seu 

objeto, acaba por constranger qualquer indivíduo que venha a tecer qualquer opinião crítica em 

relação ao Tribunal, violando assim a liberdade de expressão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
20 Ele consiste na manifestação de ideias que incitam à discriminação racial, social ou religiosa em relação a 

determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias. Tal discurso pode desqualificar esse grupo como detentor 

de direitos (MEYER-PFLUG, 2009, p, 97). 
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 O problema de pesquisa do presente artigo era a analisar a possível 

inconstitucionalidade na instauração do inquérito 4781, bem como a possibilidade de violação 

ao sistema processual acusatório, previsto tanto no texto constitucional como na legislação 

ordinária através da nova Lei nº 13.964/2019, também analisar acerca de eventual violação à 

liberdade de expressão. 

 Ao longo do trabalho se desenvolveu cinco grandes itens, nos quais foi possível perceber 

que: 

 Partindo da análise dos sistemas processuais contextualizados durante o 

desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa verifica-se que a persecução penal adotada 

por determinado Estado está intimamente ligada ao contexto social e governamental vivenciado 

por aquele povo naquele determinado momento, se configurando como uma resposta à 

atividade delitiva suportada pela população dentro daquele lapso temporal, podendo ser, 

predominantemente inquisitorial ou acusatório, conforme o nível de democracia aplicado à 

aquele determinado Estado. 

 O sistema inquisitorial, modelo de persecução penal próprio de regimes ditatoriais se 

apresenta como instrumento arbitrário no combate à atividade criminosa. Quando se observa o 

ordenamento jurídico, seja ele constitucional ou infraconstitucional fica clara a 

incompatibilidade deste modelo com um estado democrático. 

 A persecução penal deve ser efetiva, entretanto deve-se respeitar o princípio da 

dignidade humana, de modo a não transformar o acusado em um mero objeto do processo, sem 

qualquer tipo de garantia a ser observada. Da mesma forma, o processo deve ser conduzido de 

maneira organizada, com clara distinção entre suas partes, quais sejam, acusação, defesa e 

julgamento, nunca se submetendo à figura de um juiz inquisidor.  

 Em contraponto ao sistema inquisitorial, se apresenta o acusatório, essencialmente 

diferente, visto que nele, as partes do processo estão claramente definidas, toda a dilação 

probatória fica a incumbência das partes, cabendo ao juiz, agir mediante provocação, guardando 

equidistância entre os envolvidos. 

 O modelo acusatório, adotado pelos regimes democráticos é o sistema adotado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, possuindo previsão na Constituição de 1988 e na legislação 

ordinária, sistema este que se impõe como ideal, visto que está em simbiose com os preceitos 

constitucionais e tratados internacionais que versam sobre a necessidade de promover a 

dignidade humana. 
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 A Lei nº 13.964/2019 se apresenta como corolário do sistema acusatório na legislação 

pátria, isto porque, o institui de maneira expressa, não restando mais margem interpretativa, 

como era possível somente com o texto constitucional. Além do mais, a criação da figura do 

juiz das garantias, separando o magistrado que atuará na fase investigativa daquele que de fato 

julgará o feito na fase instrutória, demonstra de forma clara a ideia do legislador em efetivar o 

sistema acusatório, ou seja, ir além da literalidade do artigo 3º-A do Código de Processo Penal21. 

 Após análise dos modelos processuais, da nova Lei nº 13.964/2019, parte-se para a 

principal resposta do presente trabalho, qual seja, a inconstitucionalidade e ilegalidade do 

inquérito 4781. 

 Quando confrontado com o texto constitucional e com a norma infraconstitucional, o 

referido inquérito demonstra estar eivado de uma série de vícios. Inicialmente há de se falar 

sobre o artigo 43 do regimento interno da Suprema Corte22 e sua falta de recepção pela 

Constituição de 1988, configurando assim sua inconstitucionalidade. 

 No entanto, ainda que o referido artigo do regimento interno tivesse sido recepcionado, 

esta fala de crimes cometidos nas dependências da Suprema Corte, fato que não ocorreu, visto 

que os supostos ataques aos Ministros foram efetuados através de redes sociais e, nenhum destes 

ocorreu no espaço físico do Tribunal. 

 Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar o caso, 

visto que, ao menos no momento da instauração do inquérito, este não possuía em sua lista de 

investigados nenhuma autoridade com prerrogativa de foro na Corte. Outrossim o referido caso 

não dispõe de nenhuma das possibilidades de atribuição de competência ao Tribunal elencados 

no rol taxativo do artigo 10223 da Constituição de 1988. 

 O objeto de investigação se trata de supostos crimes praticados contra Ministros da 

Corte, ou seja, eles possuem interesse no desfecho deste processo. Sendo assim, se encontram 

impedidos de processar e julgar o feito, conforme determina o artigo 252, IV do Código de 

                                                 
21 Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a 

substituição da atuação probatória do órgão de acusação. 
22 Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, 

se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro. 
23 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I -  processar e julgar, originariamente: 

b)  nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso 

Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 

c)  nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, 

os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

[...] 
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Processo Penal24. Da mesma forma, a imparcialidade dos julgadores estaria maculada, visto que 

residem na mesma figura, a vítima, o acusador e o julgador. 

 Por fim, ao contemplar um objeto extremamente amplo para a investigação, o Supremo 

Tribunal Federal acaba por violar a liberdade de expressão dos investigados e, cercear o referido 

direito fundamental de quem não está sobe investigação, visto que toda e qualquer crítica ou 

ofensa direcionada ao Tribunal ou a seus Ministros poderá ser interpretada como ato ilícito, 

passível de investigação pela Corte.  
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