EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) MEMBRO(S) DA COMISSÃO
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DOS
ESTADOS AMERICANOS

“No direito, o meio justifica o fim, jamais o

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

fim justifica o meio utilizado”.
- Ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal
Federal do Brasil, no julgamento da ADPF 572, 2020.

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB, partido político, devidamente registrado perante o Tribunal
Superior Eleitoral da República Federativa do Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
03.605.136/0001-13, com sede situada à SEP/N 504 – Bloco A – n. 100 – Cobertura (Ed.
Ana

Carolina)

–

Brasília/DF

–

CEP

70.730-521

–

Brasil,

E-mail:

luizgustavo@lgpc.adv.br, FAX: +55 61 2101-1400, vem à essa Comissão, por
intermédio de seu advogado, com fundamento no Artigo 44 da Convenção Americana de
Direitos Humanos, bem como no Artigo 23 e Artigo 25, 1 e 2, do Regulamento da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apresentar

DENÚNCIA (com pedido de adoção de medidas cautelares)

em razão das graves violações a direitos humanos reconhecidos na Convenção
Americana Sobre Direitos Humanos – “Pacto de San José da Costa Rica” e na Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, perpetradas pelo Supremo Tribunal
Federal da República Federativa do Brasil, em especial pelo Ministro Alexandre de
Moraes, que pode ser encontrado no Gabinete Ministro Alexandre de Moraes, Praça dos
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Três Poderes, Supremo Tribunal Federal, Brasília – Distrito Federal, Brasil, CEP 70175900, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
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I)

LEGITIMIDADE DO DENUNCIANTE
O Denunciante, entidade não governamental legalmente reconhecida

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

na República Federativa do Brasil, vem acompanhando com preocupação as graves
violações perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil
aos direitos fundamentais e humanos assegurados às pessoas tanto pela ordem
internacional como pelo direito interno brasileiro, em especial os das pessoas que atuam
na esfera pública e política, tanto o é que outras denúncias já foram apresentadas perante
essa respeitável Comissão sobre temáticas semelhantes.
Nos termos do que dispõe o Artigo 44 da Convenção Americana de
Direitos Humanos,
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade nãogovernamental legalmente reconhecida em um ou mais
Estados membros da Organização, pode apresentar à
Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de
violação desta Convenção por um Estado Parte.
Seguindo o mesmo direcionamento, preconiza o Artigo 23 do
Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos:
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade nãogovernamental legalmente reconhecida em um ou mais
Estados membros da Organização pode apresentar à
Comissão petições em seu próprio nome ou no de terceiras
pessoas, sobre supostas violações dos direitos humanos
reconhecidos, conforme o caso, na Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana

DIRETÓRIO NACIONAL PTB
SEPN Quadra 504, Bloco A,
Nº. 100 - Cobertura, Ed. Ana
Carolina.
CEP: 70.730-521 Brasília – DF
Fone: (61) 2101 1414
Fax: (61) 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
Site: www.ptb.org.br

sobre Direitos Humanos “Pacto de San José da Costa Rica”,
no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos,
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Sociais e Culturais “Protocolo de San Salvador”, no
Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
Referente à Abolição da Pena de Morte, na Convenção
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, na
Convenção

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Interamericana

sobre

o

Desaparecimento

Forçado de Pessoas, e na Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em
conformidade com as respectivas disposições e com as do
Estatuto da Comissão e do presente Regulamento. O
peticionário poderá designar, na própria petição ou em outro
instrumento por escrito, um advogado ou outra pessoa para
representá-lo perante a Comissão.
O Denunciante é Partido Político devidamente registrado e com
representação no Congresso Nacional do Brasil. Ainda, o Brasil é Estado-membro da
Organização dos Estados Americanos e signatário da Convenção Americana de Direitos
Humanos.
Assevera o artigo 1º da Lei Federal n.º 9.096/95, que dispõe sobre os
partidos políticos no país signatário e regulamenta os artigos 17 e 14, §3º, da Constituição
Brasileira:
Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado,
destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a
autenticidade do sistema representativo e a defender os
direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.
O Programa e o Estatuto do Denunciante apresentam os seus objetivos
institucionais, elencando, dentre eles,
II – NO ASPECTO POLÍTICO
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O respeito à Constituição e a preservação da unidade nacional são
princípios essenciais para o PTB, assim como o fortalecimento do
regime federativo e a autonomia político-administrativa dos estados e

3

municípios.
[...]
3) O PTB considera a democracia como valor fundamental e
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

defende:
a) Respeito aos direitos e garantias fundamentais;
[...]
Art. 2º. O PTB tem por finalidade:
I.

Posicionar-se como realidade social e política;

II.

Influir, estimular, formular, acompanhar a execução e

fiscalização das políticas públicas, mediante a organização de
grupo social e a expressão da vontade popular;
[...]
IV.

Assegurar a autenticidade do sistema representativo;

V.

Defender os direitos fundamentais da pessoa humana;

VI.

Resguardar a soberania nacional, o regime democrático e o

pluralismo político.1

A sua função institucional lhe impõe o dever de se utilizar de todos os
remédios jurídicos existentes para assegurar a garantia da Constituição Federal de 1988,
de modo a garantir que as graves violações a direitos fundamentais e humanos sejam
suprimidas, sendo a ordem democrática reestabelecida no Brasil.

II)

ESGOTAMENTO DOS RECURSOS INTERNOS CABÍVEIS

Em observância ao que dispõe o Regulamento da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, sobre o requisito de esgotamento dos recursos
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internos cabíveis, nos termos do Artigo 28, alínea “h” combinado com o Artigo 31, Itens
1 e 2, da citada norma, destaca o Denunciante que os Inquéritos n. 4.781 (“Inquérito das
1

Estatuto disponível em: https://ptb.org.br/PTB/programa-e-estatuto-do-ptb/.
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Fake News”) e n. 4.828 (“Inquérito dos Atos Antidemocráticos”) do Supremo Tribunal
Federal, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, onde as violações aos
Direitos Humanos vêm ocorrendo, são sigilosos.
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Além da natureza sigilosa dos referidos Inquéritos, o Ministro
Alexandre de Moraes tem reiteradamente negado aos investigados acesso aos
documentos que deles constam, o que impossibilita uma avaliação precisa de quais
respostas jurídicas podem ser dadas ao caso. De qualquer forma, todas as possíveis
medidas e recursos cabíveis diante das poucas informações disponibilizadas pelo
Supremo Tribunal Federal foram adotadas, como peticionamento requerendo acesso aos
autos dos Inquéritos, impetração de Habeas Corpus, e o Denunciante propôs a Arguição
de Descumprimento de Preceitos Fundamentais – ADPF n. 719, buscando combater as
reiteradas negativas de acesso aos documentos e informações pelos investigados e seus
procuradores que constam no “Inquérito das Fake News” e no “Inquérito dos Atos
Antidemocráticos”. Com isso, conclui-se que a atuação do Ministro ao não fornecer
acesso à documentação que possibilitaria a realização de controle externo da atuação
daquela Corte acaba por impedir o esgotamento dos recursos da jurisdição interna.
Ainda assim, uma parcela dos investigados apresentou requerimentos
e ações judiciais na tentativa de frear as violações, mas todos sem êxito. Some-se a isso
o fato de que o Supremo Tribunal Federal é o órgão supremo do Poder Judiciário
brasileiro, não existindo nenhum tipo de controle externo das suas ações, a não ser nos
casos de impeachment dos Ministros, processo instaurado e conduzido pelo Senado
Federal, de natureza político-jurídico, o que foge do escopo da presente denúncia.
Portanto, não há remédio jurídico no ordenamento jurídico brasileiro
apto a fazer cessar as violações a direitos fundamentais e humanos praticadas de forma
reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, vez que o controle dessas decisões é feito pelo
próprio Tribunal e, em todas as tentativas já realizadas para combatê-las, a Corte se
manteve inerte, ratificando os atos ilegais e inconstitucionais praticados pelo Ministro
Alexandre de Moraes, relator do “Inquérito das Fake News” e do “Inquérito dos Atos
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Antidemocráticos”.
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Por fim, informa o Denunciante que a presente petição não foi
apresentada a outro organismo internacional com competência para resolver o caso.
Cumpridos os requisitos, a presente Denúncia se mostra cabível,
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

requerendo-se o seu recebimento e processamento.

III)

FATOS QUE MOTIVAM A DENÚNCIA
III.A) INQUÉRITO N. 4.781 – “INQUÉRITO DAS FAKE NEWS”
O Supremo Tribunal Federal, por meio do seu Presidente, o Ministro

Dias Toffoli, editou a Portaria Gabinete do Presidente n. 69, de 14 de março de 2019, que
instaurou o Inquérito n. 4.781, denominado de “Inquérito das Fake News”, com o
objetivo genérico e abrangente, sem delimitar o seu campo de atuação e sem especificar
quais os crimes praticados e quem os teria praticado, alegando, vagamente, que o objeto
de investigação seria a criação e propagação de notícias falsas (Fake News), crimes contra
a honra (calúnia, difamação, injúria) e ameaças, tendo como supostas vítimas a Corte, os
seus Ministros e os seus familiares. Veja-se o pronunciamento proferido pelo Ministro
Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando anunciou a instauração
do inconstitucional “Inquérito das Fake News”:
Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli:
Senhoras e senhores Ministros, senhora Procuradora-Geral da
República, senhores advogados, senhoras e senhores servidores,
profissionais da imprensa, senhoras e senhores, faço o anúncio de ato
por mim, proferido, agora pela manhã, tenho dito sempre, que não
existe estado democrático de direito, não existe democracia, sem um
Judiciário independente e sem uma imprensa livre.
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Esse Supremo Tribunal Federal, sempre atuou na defesa das liberdades,
em especial da liberdade de imprensa e de uma imprensa libre em
vários de seus julgados.
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Não há democracia, sem um Judiciário independente e sem uma
Suprema Corte como a nossa, que é a que mais produz no mundo, a
que mais atua, não há Suprema Corte em todo mundo, Ministro Celso,
que delibera tanto quanto a nossa e que é tão acionada como a nossa, e
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

nós damos cabo desse dever julgando mais de cinquenta mil processos
ao ano. Leio o ato por mim acionado nessa manhã:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Gabinete da presidência,
Portaria Gabinete do Presidente de número 69, de 14 de março de 2019,
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso de
suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno,
CONSIDERANDO que velar pela intangibilidade das prerrogativas do
Supremo Tribunal Federal e dos seus membros é atribuição regimental
do Presidente da Corte (Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, artigo treze, inciso um),
CONSIDERANDO a existência de 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,
RESOLVE, como resolvido já está, nos termos do artigo quarenta
e três e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito
criminal para apuração dos fatos e infrações correspondentes, em
toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente
Ministro Alexandre de Moraes que poderá requerer à Presidência
da Corte a estrutura material e de pessoal que entender necessária
para a respectiva condução.2
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2

Trecho extraído da Sessão Plenária de quinta-feira, 14/03/2019.
https://www.youtube.com/watch?v=fSRtZLbmNFc. Acessado em: 10/08/2020.

Disponível

em:
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Estranhamente, a escolha do Ministro Relator do Inquérito n. 4.781 foi
feita pelo próprio Presidente da Corte, que designou à essa função o Ministro Alexandre
de Moraes, não obedecendo ao sistema de distribuição via livre sorteio em
funcionamento no Tribunal, o que suscitou questionamentos de Ministros da Corte, de
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

juristas e de toda a sociedade, já que viola, dentro várias regras, a da transparência, do
juiz natural e da vedação à existência de Tribunal de exceção.
O “Inquérito das Fake News” tem como supostas vítimas os próprios
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal instaura
um Inquérito para investigar crimes contra os membros do próprio Tribunal, sendo ao
mesmo tempo vítima, investigador e autoridade judiciária que determina e autoriza
diligências para, posteriormente, ser responsável por julgar os possíveis denunciados.
Um Estado de Direito Democrático na contemporaneidade é incompatível com esse
modelo de autocracia judicial instaurado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, as manifestações do Procurador-Geral da República são
ignoradas, como se as suas atribuições constitucionalmente previstas de guardião da lei
e autoridade condutora de investigações no sistema acusatório vigente no Brasil tivessem
sido apagadas da Constituição de 1988 pelo Supremo Tribunal Federal. Pode-se afirmar
que, no atual cenário, a participação do Ministério Público Federal é pró-forma, de modo
a dar aparência de legalidade à um Inquérito que é expressamente inconstitucional e
violador de Direitos Humanos dos investigados.
À época da instauração do Inquérito n. 4.781, a então ProcuradoraGeral da República, Raquel Dodge, manifestou-se contra a sua instauração,
determinando o arquivamento do feito. Corretamente, entendeu que não cabe ao Poder
Judiciário investigar a possível prática de crimes sem que o Ministério Público conduza
a investigação, pois se trata de evidente violação ao sistema acusatório instaurado com a
Constituição Federal de 1988, visando dar transparência às investigações e assegurar a
obediência ao devido processo legal.
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O Ministro Dias Toffoli utilizou como base legal para determinar a
instauração do “Inquérito das Fake News” o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, que autoriza a Corte a instaurar inquéritos para investigar infrações
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ocorridas na sua sede ou dependências do tribunal e quando envolver autoridade ou
pessoa sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O primeiro ponto que chama
atenção diz respeito à interpretação dada ao referido dispositivo do Regimento Interno,
pois os supostos crimes praticados e investigados pelo “Inquérito das Fake News”
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ocorreram na internet, não havendo nenhuma notícia de que tenham sido praticados
crimes nas dependências ou na sede da Corte. Entretanto, entendeu-se pela equiparação
das dependências físicas da Corte com a internet. Ou seja, com esse entendimento, atos
praticados até mesmo fora do território brasileiro podem ser investigados pelo Supremo
Tribunal Federal.
Ainda sobre a instauração do Inquérito com base no artigo 43 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, também chama atenção o fato de que
as pessoas que vêm sendo investigadas, como regra, não se submetem à jurisdição do
Supremo Tribunal Federal, pois necessitariam ser detentoras de foro privilegiado para
tanto. Pelo entendimento adotado pela Corte Constitucional brasileira, por se tratar de
suposta prática de crime contra Ministro do Supremo Tribunal Federal, os investigados,
sem previsão legal, teriam foro privilegiado, o que, pelo ordenamento jurídico brasileiro
vigente, só ocorre em casos pontuais e autorizados.
Por fim, destaque-se que o Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal foi editado em 1980, tendo sofrido desde então alterações, mas o referido artigo
43 mantém a sua redação original, incompatível com a Constituição Federal de 1988, que
instaurou no Brasil o Sistema de Processo Acusatório, cabendo ao Ministério Público
instaurar e conduzir investigações de prática de infrações criminais, não sendo possível,
sob o óbice da nova ordem constitucional, o Supremo Tribunal Federal atuar como órgão
investigador. O ora Denunciante propôs Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental – ADPF n. 704, questionando a constitucionalidade do artigo 43 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
E quando se tratar de condutas que não configuram infrações penais,
mas geram apenas danos civis, existem mecanismos para que os danos sejam reparados,
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não cabendo ao Supremo Tribunal Federal processá-los. Caso um Ministro da Corte
entenda ter sofrido danos morais, cabe a ele buscar a devida reparação na Justiça Comum,
de 1ª Instância, e não no próprio Supremo Tribunal Federal.
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Tamanha a inconformidade de toda a sociedade brasileira com a
instauração do Inquérito n. 4.781 e da forma como ele vem sendo conduzido pelo
Ministro Relator Alexandre de Moraes, bem como com a inércia do Supremo Tribunal
Federal quando instado a resguardar a ordem constitucional vigente que, o Partido Rede
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Sustentabilidade, no dia 23 março de 2019, protocolou no Supremo Tribunal Federal a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 572, questionando a
constitucionalidade do referido Inquérito.
Em 18 de junho de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
Corte ora Denunciada, concluiu o julgamento da ADPF 572, declarando a legalidade e
constitucionalidade do Inquérito n. 4.781, por maioria de votos (10x1), restando vencido
o Ministro Marco Aurélio de Mello. Com isso, restou autorizada a continuidade da
inquisição conduzida pelo Ministro Alexandre de Moraes.
No curso do “Inquérito das Fake News”, são inúmeras as diligências e
decisões proferidas pelo Ministro Relator que se mostram claramente incompatíveis com
o texto da Constituição Federal de 1988 do Brasil e com os Direitos Humanos previstos
na Convenção Americana de Direitos Humanos. São atos de censura, de violação à
liberdade de expressão, de manifestação, de comunicação, de ir e vir, buscas e apreensões
ilícitas, tudo com a finalidade de intimidar àqueles que, dentro da sua esfera de liberdade
assegurada pela ordem interna e internacional, não coadunam com diversas práticas
arbitrárias do Supremo Tribunal Federal.
O caráter intimidador das medidas que vêm sendo tomadas no âmbito
do “Inquérito das Fake News” é claro para toda a sociedade. Um Estado de Direito exige
que as instituições públicas se submetam, rigorosamente, ao crivo da lei, evitando uma
volta ao passado sombrio no qual a liberdade era a exceção, e não a regra. Ainda, um
Estado Democrático não tolera, ou ao menos não deveria tolerar os abusos estatais
cometidos pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro ou por qualquer uma de suas
instituições.
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III.B)

INQUÉRITO

N.

4.828

–

“INQUÉRITO

DOS

ATOS

ANTIDEMOCRÁTICOS”
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Em 21 de maio de 2020, foi aberto no Supremo Tribunal Federal o
Inquérito n. 4.828, denominado de “Inquérito dos Atos Antidemocráticos”, também de
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Nesse caso, o pedido de instauração da
investigação foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido este
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

que foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Destaque-se, de início, que o referido
Inquérito é sigiloso, assim como o “Inquérito das Fake News”, sendo virtualmente
impossível ter acesso aos documentos e informações que constam nos seus autos.
O objetivo do Inquérito é apurar a suposta prática de atos
antidemocráticos. Em 19 de abril de 2020, ocorreram no Brasil diversos protestos.
Alegou o Procurador-Geral da República que os atos representaram uma ameaça ao
regime democrático brasileiro, pois entre os milhares de manifestantes presentes, alguns
defendiam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. No sítio
do Supremo Tribunal Federal consta a seguinte informação sobre a decisão que
determinou a insaturação do “Inquérito dos Atos Antidemocráticos”:
A decisão concluiu ser imprescindível a verificação da existência
de organizações e esquemas de financiamento de manifestações
contra a Democracia e a divulgação em massa de mensagens
atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de
gerenciamento, liderança, organização e propagação que visam
lesar ou expor a perigo de lesão os Direitos Fundamentais, a
independência dos Poderes instituídos e ao Estado Democrático de
Direito, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e
da ditadura.3

Com base nessas alegações, foi iniciada a investigação no Supremo
Tribunal Federal e, desde então, diversos atos infundados vêm sendo praticados, violando
direitos fundamentais e humanos tutelados pela ordem jurídica interna e internacional.
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3

Ministro autoriza abertura de inquérito para investigar atos em favor do AI-5 e do fechamento de
instituições
republicanas.
Disponível
em:
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441751&ori=1. Acessado em: 13 ago.
2020. (destacamos)
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Mais uma vez se trata de uma investigação sem objeto claramente
delimitado e sem uma indicação de quem são os sujeitos investigados, assemelhando-se
ao “Inquérito das Fake News”. Ainda, por ser sigiloso, torna-se impossível a realização
de um controle externo do que vem sendo praticado nos autos do Inquérito, até mesmo
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

pelos próprios investigados, que têm tido o acesso à integralidade dos autos negado, em
violação aos mais básicos direitos que devem ser assegurados em um Estado de
Democrático de Direito, como o devido processo legal, por exemplo.
Além de justificar como motivo para a abertura do referido Inquérito a
ocorrência de violações a dispositivos constitucionais, há alegações de que crimes contra
a segurança nacional foram praticados, o que não corresponde com a realidade, pois a
liberdade de expressão e de manifestação são direitos assegurados, ainda quando a
mensagem propagada for crítica às instituições, como é o caso das críticas tecidas ao
Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, o que não significa dizer que a
ordem está sendo subvertida. São apenas críticas, ainda que mais contundentes, próprias
de regimes democráticos, onde a oposição de ideias é uma constante. Na verdade, é um
requisito para a existência de uma democracia: é direito do povo poder criticar as
instituições e as suas ações, pois caso contrário, estar-se-á diante de um regime
autoritário, onde a crítica não é aceita, buscando-se a eterna manutenção do
establishment.
Apesar de o “Inquérito dos Atos Antidemocráticos” não ter sido
instaurado de ofício, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, as violações que ocorrem
em ambos os Inquéritos são muito semelhantes, sendo que no dos Atos Antidemocráticos,
dentre as diversas medidas já decretadas pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes,
merecem destaque as medidas de quebra de sigilo fiscal e a decretação de prisão de alguns
investigados, que após a sua soltura, sofreram a imposição de medidas cautelares que
restringem os seus direitos fundamentais e humanos, com a necessidade de utilização de
tornozeleira eletrônica.
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IV)

DAS GRAVES VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS
E

DIREITOS

HUMANOS

CONSAGRADOS

NA
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL DE 1988, NA CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS E NA DECLARAÇÃO AMERICANA
DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Nos autos do “Inquérito das Fake News” e do “Inquérito dos Atos
Antidemocráticos”, diversos atos ilícitos vêm sendo praticados, resultando em graves
violações a direitos fundamentais e direitos humanos, sem que existam remédios
jurídicos capazes de possibilitar aos investigados meios de se defenderem, até mesmo
porque o referidos Inquéritos correm em sigilo que vem sendo imposto até mesmo aos
investigados, pois as suas defesas não têm tido acesso aos documentos e informações que
constam dos Inquéritos, o que impossibilita o exercício dos mais básicos direitos de
defesa.
São diversos os atos praticados que violam os direitos e garantias das
pessoas que alcançam, destacando-se os seguintes:
a) A instauração do “Inquérito das Fake News” unilateralmente, pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal, em desconformidade com o
que determina o ordenamento jurídico brasileiro, ao arrepio da norma,
instaurando um procedimento inquisitivo, instrumentalizado para
atender a interesses que não encontram base legal e violação das
prerrogativas constitucionais do Ministério Público, fiscal da lei e
titular da competência para iniciar e conduzir inquéritos para
investigar a possível prática de infrações criminais;
b) A negativa de acesso aos autos do Inquérito n. 4.781 e do Inquérito
n. 4.828, sendo disponibilizado aos investigados e seus advogados
uma parcela ínfima do que já está documentado, resultando em
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa;
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c) Prática de atos que configuram censura, inclusive previamente a
qualquer manifestação, determinando a retirada do ar de reportagens
informativas e críticas, de perfis em redes sociais como o Facebook e
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o Twitter, determinando que a ordem seja cumprida em todo o mundo,
não restringindo as suas decisões ilegais ao território brasileiro;
d) Determinação de medidas extremadas, como a realização de buscas e
apreensões na residência e local de trabalho de investigados que,
supostamente, teriam praticado condutas que sequer são tipificadas
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como crime no ordenamento jurídico brasileiro, resultando na
apreensão de instrumentos de trabalho de jornalistas, violando
suas prerrogativas; e
e) Decretações arbitrárias de prisão em situações onde não havia
fundamento jurídico que autorizasse a medida e que, ainda que o
investigado fosse condenado pelos supostos crimes que lhe são
imputados, não seria preso, ou seja, uma medida cautelar mais gravosa
do que uma eventual pena aplicada após o julgamento e decretação
de medidas cautelares violadoras de direitos.
Esses atos, praticados em violação à Constituição Federal de 1988, à
Convenção Americana de Direitos Humanos e à Declaração Americana de Direitos e
Deveres do Homem, precisam ser investigados e julgados, tendo como agravante terem
sido e continuarem a ser praticados pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria proteger
a Constituição Federal, assegurando o respeito aos direitos fundamentais e humanos. No
Brasil, inexistem meios jurídicos hábeis que possibilitem o questionamento de tais atos,
pois o fiscal do Supremo, que está praticando as violações, é o próprio Supremo!

IV.A) A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO N. 4.781 PELO SUPREMO
TRIBUNAL

FEDERAL

E

VIOLAÇÃO

DAS

PRERROGATIVAS

CONSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FISCAL DA LEI)

Como já afirmado, o “Inquérito das Fake News” foi instaurado ao
arrepio do ordenamento jurídico, violando direitos e garantias fundamentais humanas
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positivadas tanto na Constituição Federal de 1988 como na Convenção Americana de
Direitos Humanos, de forma unilateral pelo Ministro Dias Toffoli, Presidente do
Supremo Tribunal Federal, tendo como objeto
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“O objeto deste inquérito, conforme despacho de 19 de março de 2019,
é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas
comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais
infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi,
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que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal
Federal, de seus membros; bem como de seus familiares, quando
houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento
de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou
insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por
parte daqueles que tem o dever legal de preservar o sigilo; e a
verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação
em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de
lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito”.

Fica evidente que o referido Inquérito não tem um objeto específico,
sendo o mais abrangente possível, o que vem permitindo a prática de atos pelo Supremo
Tribunal Federal dentro do Inquérito contra praticamente qualquer ação que desagrade
ao Ministro Relator do Inquérito, Alexandre de Moraes.
Além de não ter um objeto claro e determinado, não existe uma
indicação de quem são os investigados. A toda hora surgem novos investigados, de
acordo com a convicção do Ministro Relator que sequer considera o que informa e requer
o Ministério Público que, nos termos da Constituição Federal, é quem detém competência
para conduzir o Inquérito. Portanto, além de haver uma inversão de papéis, o Ministério
Público não tem voz, sendo ignorado, em evidente violação aos direitos e garantias
fundamentais humanos dos investigados.
Outro ponto que merece atenção diz respeito à escolha unilateral pelo
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal do Ministro que Relataria o
“Inquérito das Fake News”. Quando resolveu instaurar, de ofício, o Inquérito informou
que já havia escolhido o Ministro que iria relatá-lo, afirmando que ele teria toda liberdade
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e apoio do Supremo Tribunal Federal para conduzi-lo, o que realmente vem se mostrando
como verdade, já que tudo que deseja, é feito, ainda que não tenha respaldo legal,
mantendo-se o Supremo Tribunal Federal inerte frente às violações de extrema gravidade
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cometidas. A escolha do Ministro Relator, violando o sistema de distribuição do
Tribunal, é grave. Não se trata de um simples procedimento administrativo ordinário
onde a escolha do Relator não gera qualquer tipo de prejuízo; trata-se de um inquérito,
onde liberdades fundamentais vêm sendo violadas.
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O Ministério Público, Fiscal da Lei, em respeito ao sistema acusatório
instalado no Brasil com a edição da Constituição Federal de 1988, é quem deveria ter
instaurado eventual inquérito para investigar a possível prática de infrações penais, tendo
também a incumbência de conduzi-lo, requerer as diligências necessárias para solucionar
a investigação e, chegando à conclusão de que existe materialidade e autoria, oferecer
denúncia. No presente caso, toda essa ordem não foi observada. A Constituição Federal
de 1988 determina que:
A suposta vítima, o Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros,
autorizam a instauração de Inquérito que será conduzido pela própria pretensa vítima,
que determinará quem são os investigados, quem será preso, quem terá os seus bens
apreendidos, quem será censurado, sem se submeter a qualquer tipo de controle interno
e externo, desrespeitando a Constituição Federal de 1988 e violando direitos e garantias
fundamentais humanos. Ao final, será a própria vítima o julgador do caso. Ou seja, a
função que hoje é dividida entre órgãos distintos para evitar a contaminação de quem
julgará, que deve ser imparcial, foi reunificada pelo Supremo Tribunal Federal na sua
própria figura, o que não é compatível com um Estado de Democrático de Direito como
é o Brasil, nos termos do que determina a sua Constituição vigente.
O Inquérito foi instaurado com base no artigo 43 do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, incompatível com a redação da Constituição de 1988, já
que editado em 1980, concluindo-se pela sua não recepção, o que impossibilita a sua
utilização. E o artigo 43 determina que apenas os casos ocorridos na sede ou
dependências físicas do Supremo Tribunal Federal e quando cometidos contra pessoa
jurisdicionada pelo Tribunal podem ser por ele investigados. Não é o que ocorre no
presente caso, pois os investigados não são, na sua maioria, jurisdicionados do Supremo
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Tribunal Federal e, os fatos imputados a eles pelo Inquérito não ocorreram nas
dependências físicas do Tribunal.
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Entretanto, em tentativa clara de reescrever o Direito brasileiro, o
Tribunal entendeu que ainda que as possíveis infrações tenham ocorrido na internet, se
cometidas contra Ministro do Tribunal, podem ser investigadas pelo Tribunal, já que as
dependências físicas não se limitariam ao espaço físico da Corte, estendendo-se pela
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internet. Ou seja, a jurisdição do Tribunal foi expandida para alcançar todo e qualquer
ato que ocorra em qualquer lugar do planeta e que possa ser interpretada como ferimento
à honra ou às pessoas Ministros. Tal posicionamento não encontra guarida na
Constituição brasileira vigente, mas ainda assim a Suprema Corte afirmou que o
inconstitucional é constitucional, tudo para legitimar a sua jornada inquisitória.
A situação narrada viola frontalmente o que dispõe a Convenção
Americana de Direitos e Deveres do Homem, já que evidenciada a falta de parcialidade
nas investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal que, ao mesmo tempo em
que é investigador, é a vítima:
Direito a processo regular.
Artigo XXVI. Parte-se do princípio que todo acusado é inocente,
até provar-se-lhe a culpabilidade.
Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser ouvida
numa forma imparcial e pública, de ser julgada por tribunais já
estabelecidos de acordo com leis preexistentes, e de que se lhe
não inflijam penas cruéis, infamantes ou inusitadas.
Fica evidenciada a falta de competência do Supremo Tribunal Federal
para instaurar e conduzir o “Inquérito das Fake News”, violando as regras constitucionais
que determinam que compete ao Ministério Público exercer essa função que vem sendo
ilegalmente usurpada pela Corte que tem o dever de zelar para ordem constitucional, sem
que tenham os investigados e o Ministério Público instrumentos jurídicos que
possibilitem a reversão desse cenário preocupante.
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IV.B) A NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DO “INQUÉRITO DAS FAKE
NEWS” E DO “INQUÉRITO DOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS” PELOS
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INVESTIGADOS E SEUS ADVOGADOS E VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

O

“Inquérito

das

Fake

News”

e

o

“Inquérito

dos

Atos

Antidemocráticos” foram decretados sigilosos. Ocorre que quando há sigilo, ele não é
oponível ao investigado e nem aos seus advogados, de modo a possibilitar que o devido
processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa sejam respeitados, bem como
possibilitar o controle externo dos atos praticados, característica marcante de um Estado
Democrático de Direito.
Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal, buscando
concretizar o que determina a Constituição, editou a Súmula Vinculante 14, que embora
não venha sendo cumprida, determina que
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.

Dessa forma, inexiste no atual sistema jurídico brasileiro a
possibilidade de uma autoridade, seja do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, de
negar acesso aos autos do Inquérito pelo investigado e seus procuradores legais, o que
foi expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao editar a referida
Súmula Vinculante. Ainda assim o Ministro Relator do “Inquérito das Fake News” e do
“Inquérito dos Atos Antidemocráticos” não observa o que determina a Súmula, a
Constituição Federal e as Declarações de Direitos Humanos.
Até o presente momento, nenhum das dezenas de investigados nos
autos dos Inquéritos teve acesso à sua integralidade. O Ministro Relator disponibiliza as
peças que quer, formando os chamados “Apensos”. Ali, separa os documentos que
DIRETÓRIO NACIONAL PTB
SEPN Quadra 504, Bloco A,
Nº. 100 - Cobertura, Ed. Ana
Carolina.
CEP: 70.730-521 Brasília – DF
Fone: (61) 2101 1414
Fax: (61) 2101 1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
Site: www.ptb.org.br

entende interessarem aos investigados e os disponibiliza para retirada, o que viola
claramente os mais básicos direitos e garantias fundamentais dos investigados, que até a
hoje não sabem ao certo quais foram as suas ações que os colocaram na mira da Corte,
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já que tudo corre sob sigilo, sem que provas que justifiquem a adoção de medidas
extremas como determinação de busca e apreensão e decretação de prisão temporária.
Interessante que em alguns casos o próprio Ministério Público se
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manifestou contrariamente às diligências determinadas pelo Ministro Alexandre de
Moraes, tendo a opinião do Fiscal da Lei sido totalmente ignorada, como ocorreu no caso
do bloqueio das contas de alguns investigados no Twitter e no Facebook. Entendeu o
Ministério Público se tratar de medida desproporcional, e mesmo assim o Ministro
Relator Alexandre de Moraes deu continuidade à sua jornada inquisitorial e determinou
o bloqueio. Há algo de errado e inexistem remédios jurídicos no ordenamento jurídico
brasileiro para combater esse exercício arbitrário do poder pelo Supremo Tribunal
Federal, o que agrava ainda mais a situação.
O Supremo Tribunal Federal, em 18 de junho de 2020, ao julgar a
ADPF n. 572, que questionou a constitucionalidade do “Inquérito das Fake News”,
decidiu pela sua compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. Entretanto, o
Ministro Relator Edson Fachin, ao proferir o seu voto, fez ressalvas, como se observa do
trecho extraído do voto abaixo colacionado:
Por último, resta assentado o sentido adequado do referido
ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça
informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b)
seja integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c)
limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco
efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela
via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a
seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o
Estado de Direito e contra a Democracia; e (d) observe a proteção
da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da
Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias
jornalísticas e postagens,
compartilhamentos ou outras
manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas
anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de
financiamento e divulgação em massa nas redes sociais.
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Do trecho acima se conclui que o Ministério Público deve acompanhar
a condução do Inquérito pelo Supremo Tribunal Federal e que a Súmula Vinculante 14
do Supremo Tribunal Federal deve ser integralmente observada. Na prática, a referida
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Súmula Vinculante era e continua a não ser observada e o Ministério Público exerce uma
participação pró-forma, já que quando instado a se manifestar, a sua manifestação não
exerce nenhuma influência na decisão do Ministro Relator de ambos os Inquéritos,
citando-se como exemplo a manifestação do Ministério Público contrária à ordem de
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bloqueio das redes sociais dos investigados por entender ser a medida desproporcional e
que, mesmo assim, foram bloqueadas por determinação do Ministro Relator.
O Denunciante propôs perante o Supremo Tribunal Federal Ação de
Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais – ADPF n. 719, buscando
assegurar a observância da Súmula Vinculante 14 e de todos os direitos e garantias
fundamentais previstos na Constituição que a Súmula busca proteger, quais sejam:


Dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III);



Direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular (artigo 5º, XXXIII);



Devido processo legal (artigo 5º, LIV);



Contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LV); e



Princípio da indispensabilidade da presença do advogado e da
inviolabilidade no exercício da advocacia (artigo 133)
A Convenção Americana de Direitos Humanos prevê, no seu Artigo 1

e 8 que:
Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos
1.

Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a

respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir
seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua
jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor,
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra
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natureza, origem nacional ou social, posição econômica,
nascimento ou qualquer outra condição social.
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2.

Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser

humano.
[...]
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Artigo 8. Garantias judiciais
1.

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente,

independente

e

imparcial,

estabelecido

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.
2.

Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma

sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua
culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena
igualdade, às seguintes garantias mínimas:
[...]
b.

comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da

acusação formulada;
c.

concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados

para a preparação de sua defesa;
[...]
5.

O processo penal deve ser público, salvo no que for

necessário para preservar os interesses da justiça.”
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No mesmo sentido prevê a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem:
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Direito à vida, à liberdade, à segurança e integridade da
pessoa.
Artigo I. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à
segurança de sua pessoa.
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Direito à justiça.
Artigo XVIII. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer
respeitar os seus direitos. Deve poder contar, outrossim, com
processo simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja
contra atos de autoridade que violem, em seu prejuízo, qualquer
dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente.
Direito de petição.
Artigo XXIV. Toda pessoa tem o direito de apresentar petições
respeitosas a qualquer autoridade competente, quer por motivo
de interesse geral, quer de interesse particular, assim como o de
obter uma solução rápida.
Observada a situação concreta, fica evidenciada a violação à ordem
constitucional brasileira e aos direitos assegurados pela Convenção Americana de
Direitos Humanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Todos
os meios cabíveis foram utilizados na tentativa de reverter esse quadro de violação
sistêmica. Mas como já afirmado antes, são violações praticadas pelo Supremo Tribunal
Federal e quem fiscaliza as ações do Supremo Tribunal Federal é o próprio Tribunal.
Portanto, ainda que o entendimento da Corte Constitucional seja de que não pode ser
negado acesso aos elementos de prova já produzidos e que o devido processo legal deve
ser assegurado, ela ignora os seus posicionamentos já consolidados e as decisões já
proferidas, como é o exemplo da decisão na ADPF n. 572, que analisou o “Inquérito das
Fake News”.
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IV.C) PRÁTICA DE ATOS DE CENSURA, DETERMINAÇÃO DE BUSCAS E
APREENSÕES E DECRETAÇÃO DE PRISÕES ARBITRÁRIAS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

O Ministro Relator do “Inquérito das Fake News” e do “Inquérito dos
Atos Antidemocráticos”, desde a instauração de ambos, vem determinando a prática de
diversos atos arbitrários de censura à imprensa e de realização de diligências que buscam
calar os que se opõem à atuação da Corte e dos seus Ministros por meio da apreensão de
equipamentos de trabalho e itens pessoais, impossibilitando que seja dada continuidade
aos trabalhos informativos e, em alguns casos, até mesmo decretando a prisão de
investigados, mesmo que inexistentes os requisitos legais para tanto.
Recentemente, uma das mais grave das censuras já praticada nos autos
do “Inquérito das Fake News”, que chamou atenção até mesmo da comunidade
internacional, diz respeito à determinação de bloqueio em todo o mundo das contas nas
redes sociais Twitter e Facebook de investigados no Inquérito. O Ministro Alexandre de
Mores, em ato de censura prévia, determinou que as redes sociais bloqueassem as contas
de determinados usuários, impossibilitando que elas sejam acessadas de qualquer lugar
do mundo, o que exemplifica os excessos que vêm sendo praticados no decorrer do
Inquérito que já se estende há mais de um ano e que já foi prorrogado.
Mas essa não foi a primeira mostra de desrespeito a direitos e garantias
fundamentais humanas. Um dentre os diversos casos que merece destaque é o da “Revista
Crusoé” e do sítio “O Antagonista”, que por decisão do Ministro Alexandre de Moraes
no Inquérito das “Fake News”, censurou uma reportagem referente ao Ministro do STF
Dias Toffoli, hoje presidente do Tribunal.
No dia 15 de abril de 2019, o Ministro Alexandre de Moraes
determinou, monocraticamente, a censura, ordenando que a revista Crusoé retirasse do
ar imediatamente a reportagem de capa da revista intitulada “O amigo do amigo do meu
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pai”. Essa decisão também se estendia ao “O Antagonista”. Além de impedir a veiculação
da matéria de cunho informativo, a decisão determinou a intimação dos responsáveis pela
publicação da reportagem para prestar depoimento, em nítida ação intimidatória, sem
23

fundamentos jurídicos que a suportassem.
Segundo o Ministro Alexandre de Moraes, havia “claro abuso no
conteúdo da matéria veiculada”, ainda que se tratando, na realidade, de uma matéria que
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

veiculava conteúdo informativo, de interesse público. Se esqueceu o Ministro de que a
matéria foi produzida levando em consideração um documento presente nos autos da
Operação Lava Jato.
Marcelo Odebrecht, respondendo a um pedido da Polícia Federal,
afirmou que o codinome “amigo do amigo de meu pai” correspondia a Dias Toffoli. Ou
seja, trata-se de um documento formalizado em um procedimento legal. Os censurados
nada mais fizeram do que informar o teor daquela documentação, não cabendo, em
hipótese alguma, a alegação da Procuradoria-Geral da República de se tratar de caso de
fake news, já que o documento existe. Ainda que fosse uma fake news, no ordenamento
jurídico brasileiro inexiste tipificação legal para tal conduta, o que impede, com base no
princípio da legalidade, que punições na esfera criminal sejam aplicadas.
É inaceitável a utilização de instrumentos estatais para atender a
interesses pessoais. Foi dada a reportagem censurada uma roupagem que não lhe servia.
Uma suposta ofensa à honra do Ministro Dias Toffoli foi transformada em uma “ameaça
à instituição STF”, de modo a enquadrá-la no “Inquérito das Fake News”, sem que a
reportagem veiculasse uma, já que baseada em um documento real e existente.
É importante recordar que nesse caso de censura, integrantes da
própria Corte se posicionaram contrários à medida de censura adotada. O Ministro
Marco Aurélio, na ocasião, em entrevista à Rádio Gaúcha, classificou a decisão do
Ministro Alexandre de Moraes como “mordaça”:
"Mordaça, mordaça. Isso não se coaduna com os ares democráticos da
Constituição de 1988. Não temos saudade de um regime pretérito. Não
me lembro, nem no regime pretérito, que foi um regime de exceção,
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coisas assim, tão violentas como foi essa. Agora o ministro deve
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evoluir, deve afastar, evidentemente, esse crivo que ele implementou”.4

O Ministro Celso de Mello se manifestou afirmando que a censura,
ainda que ordenada pelo Poder Judiciário, é ilegítima, autocrática e incompatível
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com liberdades fundamentais, com a liberdade de expressão e de imprensa.5 Ainda,
destacou que
“Eventuais abusos de liberdade de expressão poderão constituir objeto
de responsabilização ‘a posteriori’, sempre, porém, no âmbito de
processos judiciais regularmente instaurados nos quais fique
assegurada ao jornalista ou ao órgão de imprensa a prerrogativa de
exercer, de modo pleno, sem restrições, o direito de defesa, observados
os princípios do contraditório e da garantia do devido processo legal!”.6

Dentro do próprio STF paira um dissenso acerca dessas medidas que
atropelam os meios próprios para apurar eventuais abusos de liberdade de expressão. Não
se pode discordar com uma reportagem ou fala jornalística e, violando a ordem jurídica
vigente, adotar medidas com a censura, buscas e apreensões e até mesmo prisão. É nítido
o caráter intimidador de tais medidas, incompatíveis com o Estado Democrático de
Direito brasileiro.
Outra situação que merece atenção pela gravidade das violações a
preceitos fundamentais são as buscas e apreensões decretadas no auto do Inquérito. Para
citar dois exemplos, foram objeto de busca e apreensão os jornalistas Allan dos Santos,
do “Terça Livre”, e Bernardo Küster, do “Brasil sem Medo”. O primeiro, foi alvo de
2 (dois) mandados de busca e apreensão, um mandado em cada Inquérito. O argumento
comumente utilizado pelo Relator do inquérito é o de que os documentos e informações
juntados aos autos do inquérito fornecem sérios indícios da prática de crimes. Ocorre

4
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‘Mordaça’, diz Marco Aurélio sobre decisão do STF de tirar reportagens do ar. Disponível em:
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/04/18/foi-mordaca-diz-marco-aurelio-sobredecisao-do-stf-de-tirar-reportagens-do-ar.ghtml. Acessado em: 15 de julho de 2020.
5
Alexandre de Moraes revoga decisão que censurou reportagens de ‘Crusoé’ e ‘O Antagonista’. G1.
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/18/alexandre-de-moraes-revoga-decisaoque-censurou-reportagens-de-crusoe-e-antagonista.ghtml. Acessado em: 15 de julho de 2020.
6
Censura é 'ilegítima', 'autocrática' e 'incompatível' com liberdades fundamentais, diz Celso de Mello.
Disponível
em:
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/18/censura-e-ilegitima-autocratica-eincompativel-com-liberdades-fundamentais-diz-celso-de-mello.ghtml. Acessado em: 15 de julho de 2020.
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que até a presente data, não foi fornecida a íntegra dos autos do Inquérito a nenhum dos
investigados, impossibilitando se ter conhecimento da existência de fatos que justifiquem
as medidas extremadas tomadas contra os investigados.
O jornal Folha Política também foi alvo de busca e apreensão
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determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes, oportunidade na qual foram
apreendidos equipamentos do jornal, impossibilitando a continuidade das suas
atividades, ação equivalente ao fechamento de veículo de comunicação. Em um
Estado Democrático de Direito, o fechamento de um jornal é ato intolerável, em especial
quando a ordem é emanada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo relatos do Folha
Política, o delegado encarregado da operação não soube dizer qual era o crime sendo
investigado, tendo mencionada vagamente “fake news” e “financiamento de
manifestações antidemocráticas”.7 Nesse sentido, prevê a Convenção Americana de
Direitos Humanos que:
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade
1.

Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao

reconhecimento de sua dignidade.
2.

Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas

em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
3.

Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências

ou tais ofensas.

No mesmo sentido dispõe a Declaração Americana de Direitos e
Deveres do Homem:
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Direito de liberdade de investigação, opinião, expressão e
7

Disponível em: https://relevante.news/politica/alexandre-de-moraes-determina-busca-e-apreensao-deequipamentos-do-jornal-folha-politica/. Acessada em: 15 julho 2020.
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difusão.
Artigo IV. Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação,
de opinião e de expressão e difusão do pensamento, por qualquer
meio.
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Um dos casos mais emblemáticos é o caso do jornalista Oswaldo
Eustáquio, que foi arbitrariamente preso por ordem do Ministro Alexandre de Moraes
no “Inquérito dos Atos Antidemocráticos”, tendo permanecido detido por 10 (dez) dias,
que demonstra mais uma vez e claramente o seu ímpeto autoritário, repetindo as
ilegalidades que prática no “Inquérito das Fake News. Ainda, determinou o Ministro
Relator que Oswaldo Eustáquio fique afastado de suas redes sociais, em um ato claro de
censura, tolhendo a sua liberdade de expressão bem como a provisão de seu sustento e
de sua família, já que é jornalista e as redes sociais são utilizadas para o exercício do seu
ofício.
A prisão de jornalistas é ato típico de regimes autoritários
antidemocráticos. Uma das alegações sustentada pelo Ministro Relator ao decretar a
prisão de Oswaldo Eustáquio foi a “possibilidade de fugir do país”. A pergunta que paira
no ar é: fugir do que e de quem? Em momento algum foi intimado acerca de
procedimento investigatório algum. Não havia ordem de que estaria proibido de transitar
livremente pelo território nacional. Ou seja, tal justificativa não parece plausível,
aparentando ser uma tentativa de justificar o injustificável: a prisão de um jornalista por
exercer liberdades que lhe são asseguradas pela Constituição Federal de 1988 e pela
Convenção Americana de Direitos Humanos, como se depreende da leitura do seu Artigo
7:
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Artigo 7. Direito à liberdade pessoal
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1.

Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.

2.

Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas

causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições
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políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas
promulgadas.
3.

Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento

arbitrários.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

4.

Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da

sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações
formuladas contra ela.

A Convenção Americana dos Direitos e Deveres do Homem afirma
que:
Direito de proteção contra prisão arbitrária.
Artigo XXV. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não
ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes
estabelecidas pelas leis já existentes.
[...]
Todo indivíduo, que tenha sido privado da sua liberdade, tem o
direito de que o juiz verifique sem demora a legalidade da
medida, e de que o julgue sem protelação injustificada, ou, no
caso contrário, de ser posto em liberdade. Tem também direito a
um tratamento humano durante o tempo em que o privarem da
sua liberdade.
Não é por menos que o Brasil figura na posição 107 de 180 no ranking
da 2020 World Press Freedom Index dos Reporters without Borders.8 Ao detalhar a
situação pela qual passa o Brasil, afirma no seu sítio que:
A confidencialidade das fontes dos jornalistas está sob constante
ataque e muitos repórteres investigativos foram submetidos a processos
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8

2020 WORLD PRESS FREEDOM INDEX. Reporters Without Borders, 2020. Disponível em:
https://rsf.org/en/ranking. Acessado em: 15 julho 2020.
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judiciais abusivos.9

Frente a todas essas arbitrariedades e cumprindo com os objetivos
previstos no seu Programa e Estatuto, o Denunciante propôs a Arguição de
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Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 721, questionando:
As reiteradas decisões que censuram o exercício das liberdades de
expressão e de imprensa, determinam buscas e apreensões
abusivas e sem respaldo legal, negam acesso aos elementos de
prova utilizados para justificar tais medidas, e decretam a prisão
de jornalistas violam os seguintes preceitos fundamentais contidos na
Constituição Federal de 1988: direito à liberdade de manifestação do
pensamento (artigo 5º, IV), de expressão e de comunicação (artigo
5º, IX), de informação (artigo 5º, XIV) e de imprensa (artigo 220),
enquanto preceitos fundamentais.

Isso porque a Constituição tem como um dos seus pilares a liberdade,
não cabendo ao Poder Judiciário violar as suas disposições, como vem fazendo. Tem-se,
frente a essas condutas apresentadas para exemplificar os abusos cometidos pelo
Denunciado, violação a preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal de
1988 e na Convenção Americana de Direitos Humanos, quais sejam:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
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2020 WORLD PRESS FREEDOM INDEX - BRAZIL. Reporters Without Borders, 2020. Disponível
em: https://rsf.org/en/brazil. Acessado em: 15 julho 2020. No original: “The confidentiality of journalists’
sources is under constant attack and many investigative reporters have been subjected to abusive judicial
proceedings”.
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[...]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença;
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[...]
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica
e artística.
[...]
§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de
licença de autoridade.
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão
1.
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Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.

Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir
informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras,
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por
qualquer outro processo de sua escolha.
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2.

O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode

estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que
devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para
assegurar:
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a.

o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b.

a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde

ou da moral públicas.
3.

Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de
papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e
aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros
meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e
opiniões.

Do exposto, depreende-se ser necessária a condução de uma
investigação e posterior responsabilização do Supremo Tribunal Federal pela violação de
direitos fundamentais e humanos consagrados na ordem jurídica interna e na Convenção
Americana de Direitos Humanos.

V)

PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DADA A GRAVIDADE E
CONTINUIDADE DAS VIOLAÇÕES APONTADAS

No caso em análise, a gravidade e a urgência importam na necessidade
de adoção de medida cautelar pelo Estado Brasileiro para prevenir que mais danos
irreparáveis sejam causados a pessoas que vêm sofrendo com as violações aqui
apontadas. Sobre o tema, o Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos
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Humanos10 prevê que:
10

Disponível em: http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/u.Regulamento.CIDH.htm. Acessado em:
10/08/2020.
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REGULAMENTO DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS
Artigo 25. Medidas cautelares
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1.

Em situações de gravidade e urgência a Comissão poderá, por

iniciativa própria ou a pedido da parte, solicitar que um Estado adote
medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas ou ao
objeto do processo relativo a uma petição ou caso pendente.
2.

Em situações de gravidade e urgência a Comissão poderá, por

iniciativa própria ou a pedido da parte, solicitar que um Estado adote
medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis a pessoas que se
encontrem sob sua jurisdição, independentemente de qualquer petição
ou caso pendente.
3.

As medidas às quais se referem os incisos 1 e 2 anteriores

poderão ser de natureza coletiva a fim de prevenir um dano irreparável
às pessoas em virtude do seu vínculo com uma organização, grupo ou
comunidade de pessoas determinadas ou determináveis.
4.

A Comissão considerará a gravidade e urgência da situação, seu

contexto, e a iminência do dano em questão ao decidir sobre se
corresponde solicitar a um Estado a adoção de medidas cautelares. A
Comissão também levará em conta:
a.

se a situação de risco foi denunciada perante as autoridades

competentes ou os motivos pelos quais isto não pode ser feito;
b.

a identificação individual dos potenciais beneficiários das

medidas cautelares ou a determinação do grupo ao qual
pertencem; e
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c.

a explícita concordância dos potenciais beneficiários

quando o pedido for apresentado à Comissão por terceiros,

32

exceto em situações nas quais a ausência do consentimento
esteja justificada.

As graves violações a direitos fundamentais humanos narradas nesta
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Denúncia demonstram a necessidade de serem adotadas medidas que possibilitem que a
ordem constitucional democrática seja restaurada no Brasil. Permitir que transgressões à
Constituição, aos direitos fundamentais e humanos mais básicos continuem sendo
praticadas coloca em risco o Estado Democrático de Direito brasileiro.
A inexistência de uma instância judicial apta a rever as arbitrariedades
que vêm sendo praticadas torna a situação mais delicada, justificando a necessidade de
buscar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma saída para a grave crise
pela qual passa o Estado brasileiro.
São atos de censura, de violação a prerrogativas dos investigados e dos
seus defensores legais, de liberdades fundamentais como a de expressa, de manifestação,
de imprensa, de busca e apreensão com nítido caráter intimidatório e prisões infundadas
e desproporcionais, sem que existam meios jurídicos para os investigados protegerem os
seus direitos fundamentais e humanos assegurados pela Constituição Federal de 1988 e
pela Convenção Americana de Direitos Humanos.
Os danos causados por essas determinações do Supremo Tribunal
Federal e, em especial, do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do “Inquérito das Fake
News” e do “Inquérito dos Atos Antidemocráticos”, são irreparáveis, gerando prejuízos
não só aos investigados, mas a toda a sociedade que luta pela construção de um Estado
justo, democrático, regido por normas jurídicas aprovadas via processo legislativo, que
garanta às pessoas direitos, dentre eles, os direitos de liberdade.
De modo a impedir que novos atos sejam praticados em
desconformidade com o que determina a Constituição Federal de 1988 e a Convenção
Americana de Direitos Humanos, de modo a tutelar as liberdades fundamentais das
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pessoas, requerer desde logo o deferimento de medida cautelar inaudita altera pars,
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nos termos do Artigo 25.5 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos11, para recomendar que:
a) Sejam suspensas as investigações conduzidas no Inquérito n. 4.781,
denominado de “Inquérito das Fake News”, e no Inquérito n. 4.828,
denominado de “Inquérito dos Atos Antidemocráticos”, ambos de

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal
Federal, até que seja concluída a análise dos fatos ora denunciados;
b) Sejam suspensas as decisões nos autos dos Inquéritos que violam as
liberdades

de

expressão,

manifestação

e

comunicação

dos

investigados, sendo os instrumentos de trabalho e itens arbitrariamente
apreendidos devolvidos aos seus proprietários;
c) Sejam suspensas as decisões, nos termos do item acima, que
determinaram o bloqueio das contas dos investigados nas redes sociais
Twitter e Facebook em todo o mundo, desbloqueando-as, vez se tratar
de ato de censura, onde não se está removendo uma fala específica que
possui ilegalidades, mas sim calando o emissor da mensagem, o que é
incompatível com a ordem constitucional brasileira vigente e com as
disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos;
d) Seja dado aos investigados e aos seus advogados acesso à integralidade
dos autos dos Inquéritos, sem que seja feita uma triagem prévia dos
documentos a serem entregues, de modo a concretizar o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de assegurar
meios de controle dos atos praticados pelo Poder Judiciário, em
especial pelo Supremo Tribunal Federal; e
e) Seja recomendado ao Supremo Tribunal Federal, nas decisões futuras
que venha a prolatar nos referidos Inquéritos, que observe os direitos e
garantias fundamentais humanos das pessoas, não proferindo decisões
que violem os direitos aqui suscitados, em especial o direito de ir e vir,
suprimido por meio da prisão temporária.
11
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Artigo 25. Medidas cautelares
1.
Em situações de gravidade e urgência a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido da
parte, solicitar que um Estado adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas ou ao
objeto do processo relativo a uma petição ou caso pendente.
[...]
5.
Antes de solicitar medidas cautelares, a Comissão pedirá ao respectivo Estado informações
relevantes, a menos que a urgência da situação justifique o outorgamento imediato das medidas.
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VI)

PEDIDOS
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Em razão de todo o exposto na presente Denúncia, requer à essa
respeitável Comissão que:
a) Confirme a medida liminar, recomendando ao Supremo Tribunal
Federal brasileiro, ora Denunciado, (i) a anulação das investigações
conduzidas nos autos do Inquérito n. 4.781, denominado de “Inquérito
das Fake News”, e do Inquérito n. 4.828, denominado de “Inquérito dos
Atos Antidemocráticos”, por representarem uma violação à separação
dos Poderes e ao Estado Democrático de Direito, bem como ao sistema
acusatório vigente, que exige do Poder Judiciário imparcialidade, o que
não ocorre no caso concreto; (ii) a observância dos direitos
fundamentais humanos de liberdade, assegurados pela ordem jurídica
brasileira, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pela
Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, sendo sempre
dado ao investigado e aos seus procuradores legais acesso à
integralidade dos documentos da investigação ou processo no qual
figurem como parte, respeitando assim o devido processo legal,
requisito para a existência de um Estado Democrático de Direito; (iii)
não sejam determinados bloqueios ou apreensões de instrumentos que
possibilitam o exercício das liberdades de expressão e manifestação,
como computadores, celulares, microfones, e redes sociais (e.g.,
Twitter e Facebook), por caracterizar censura; e (iv) que sejam
observados todos os direitos e garantias aqui suscitadas, seja no curso
da referida investigação, seja em qualquer outra que venha a ser
instaurada, seguindo o que determina a Constituição Federal de 1988 e
Convenção Americana de Direitos Humanos; e
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b) Não sendo observadas as recomendações feitas por essa respeitável
Comissão, que seja o caso remetido à Corte Interamericana de Direitos
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Humanos, nos termos do disposto no Artigo 45 do Regulamento da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos12, para que sejam
tomadas as providências necessárias e cabíveis para reestabelecer a
ordem democrática no Brasil.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Brasília-DF, 18 de agosto de 2020.

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA
OAB/RJ - 137.677
OAB/DF - 28.328

12
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Artigo 45. Envio do caso à Corte
1. Se o Estado de que se trate houver aceito a jurisdição da Corte Interamericana em conformidade com o
artigo 62 da Convenção Americana, e se a Comissão considerar que este não deu cumprimento às
recomendações contidas no relatório aprovado de acordo com o artigo 50 do citado instrumento, a
Comissão submeterá o caso à Corte, salvo por decisão fundamentada da maioria absoluta dos seus
membros.
2. A Comissão considerará fundamentalmente a obtenção de justiça no caso em particular, baseada, entre
outros, nos seguintes elementos:
a. a posição do peticionário;
b. a natureza e a gravidade da violação;
c. a necessidade de desenvolver ou esclarecer a jurisprudência do sistema; e
d. o efeito eventual da decisão nos ordenamentos jurídicos dos Estados membros.
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