
75 
 

 

 
Renata Maria Rocha de Vasconcelos Lucena  

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Breve apontamentos sobre o sistema acusatório e o papel 
do Ministério Público; 3. Sistema acusatório e o Inquérito 4781/STF; 4. Conclusão; 5. 
Referências bibliográficas. 
 
RESUMO 
Este artigo aborda os sistemas processuais penais, dando ênfase à análise do sistema 
acusatório. É necessário delimitar o papel de cada instituição dentro do sistema de justiça 
penal de sorte a evitar sobreposição de atribuições e hipertrofia de poder. Nesse contexto, 
há críticas ponderáveis à tramitação do Inquérito 4781, instaurado pelo STF a fim de 
apurar crimes contra a honra dos Ministros da Corte. A dignidade da função jurisdicional 
deve ser respeitada, inclusive sob a tutela do direito penal. Contudo, a investigação deve 
observar a necessária divisão de poder entre as instituições. Não é concebível que o Poder 
Judiciário investigue um fato que depois julgará. 
 
Palavras-chave: Princípio Acusatório. Inquérito 7481/STF. Princípio do juiz natural. 
 
ABSTRACT 
This article deals with criminal procedural systems, with an emphasis on the analysis of 
the accusatory system. It is necessary to delimit the role of each institution within the 
criminal justice system in order to avoid overlapping attributions and hypertrophy of 
power. In this context, there are serious criticisms to the processing of Inquiry 4781, 
instituted by the STF in order to establish crimes against the honor of the Ministers of the 
Court. The dignity of the judicial function must be respected, including under the 
protection of criminal law. However, research must observe the necessary division of 
power between institutions. It is not conceivable that the judiciary investigates a fact that 
it will judge after. 
 
Key-words: Accusatory Principle. Investigation 7481 / STF. Principle of the natural 
judge.
 
1 INTRODUÇÃO

 

O processo penal é um termômetro do momento democrático de determinada 

sociedade. Quando o Estado começa a aplicar a lei sem o devido respeito às garantias 

constitucionais e às regras de competência, é sinal de que o processo penal está servindo 

de instrumento ao arbítrio. 
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Nesse contexto, o presente artigo traça os elementos que caracterizam o sistema 

acusatório, reafirmando a necessidade fazermos valer no dia a dia seus princípios e ideais 

dentro da esfera de atribuição de cada ator que compõe o sistema de justiça penal. 

No sistema acusatório, cada instituição tem o seu papel. Como em uma sinfonia, 

quando uma delas está desalinhada de sua missão constitucional, há um desarranjo 

perigoso no sistema de justiça. 

A concentração de poder é indesejável para que haja uma coerência e harmonia 

sistêmica, razão pela qual, acertadamente, o nosso Ordenamento Jurídico repartiu as 

funções de investigar, acusar, defender e julgar. Trata-se de verdadeiro sistema de freios e 

contrapesos entre as instituições que atuam no sistema penal. 

Quem investiga sabe aonde quer chegar, pois é natural (e recomendável) que uma 

investigação trace, desde o seu nascedouro, linhas investigativas para se alcançar 

determinado objeto. Assim, é natural que quem exerça a atividade investigativa fique 

psicologicamente vinculado aos elementos que são colhidos nesta etapa. 

O princípio da imparcialidade do juiz é uma das pedras angulares que norteiam a 

atuação jurisdicional. O juiz deve se manter equidistante das partes, mas também do 

objeto do processo. Só assim poderá proferir uma decisão equilibrada e o mais próximo 

possível ao conceito de justiça. 

Não temos dúvidas que a indesejada atuação investigativa do juiz o aproxima de 

tal forma do que será o objeto da futura ação penal que seria inviável que venha a ter a 

isenção necessária para decidir o caso. 

Assim, o juiz deve ter o mínimo contato possível com uma investigação em curso, 

somente atuando quando for necessário tomar decisões que impactem em determinados 

direitos fundamentais do investigado, como sua liberdade, intimidade, privacidade e a 

incolumidade do seu domicílio. Ou seja, nas hipóteses em que estão sob a reserva de 

jurisdição. 

Diante desse cenário, é necessária uma respeitosa análise crítica acerca do 

inquérito 4781, instaurado pelo STF a fim de investigar crimes cometidos contra a honra 

dos Ministros da Corte. 

Não temos dúvidas de que a dignidade da função judicante deve ser tutelada, 

inclusive penalmente, quando há excessos criminosos. A liberdade de expressão não é um 

direito absoluto e não pode servir como escudo para a prática de manifestações de ódio 

ou para atacar a honra subjetiva de quem quer que seja. 



77 
 

Defendemos que tais atos sejam apurados pela polícia ou pelo Ministério Público. 

Caso seja comprovada a prática delitiva, que o Ministério Público ofereça a respectiva 

ação penal. E que o processo penal tramite perante o juiz competente, oportunizando à 

defesa a garantia do contraditório. Por fim, que seja prolatada uma decisão por um juiz 

imparcial. É assim, de forma bem resumida, que deve se pautar a persecução penal. 

Qualquer atuação fora desse quadro deve ser analisada criticamente. 

 

2 BREVES APONTAMENTOS SOBRE O SISTEMA ACUSATÓRIO E O PAPEL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Ao longo da história, o direito de punir era pautado na autotutela e exercido pela 

própria vítima. Trata-

que trazia desordem e injustiças de toda sorte no seio social. 

Diante disso, viu-se a necessidade de transferir ao Estado o direito de punir, a fim 

de que a pena fosse aplicada de forma equânime e seguindo uma lógica estrutural, o que 

posteriormente viria a ser o processo penal. 

E quem poderia acionar o Estado para que a pena fosse aplicada? Inicialmente, a 

própria vítima, que ficaria incumbida de juntar os elementos de prova do delito e 

apresentá-la ao órgão que julgaria a causa. 

Contudo, a legitimidade do particular trazia inúmeros inconvenientes à vítima, 

que: a) nem sempre tinha capacidade técnica de formular uma denúncia formal ou 

condições de arcar com o ato postulatório; b) sofria risco de represálias, já que a acusação 

restava personificada e pessoalizada na vítima; c) via o prolongamento do seu sofrimento 

causado pelo fato criminoso, uma vez que teria que reviver as consequências nefastas do 

delito ao longo de todo o litígio processual. 

o dever de punir passou a ser primordialmente exercido pelo Estado e igualmente 

provocado por um órgão estatal. Foi um mecanismo criado para blindar a vítima e trazer 

maior eficiência ao sistema punitivo. 

Ainda hoje temos resquícios da acusação privada no nosso sistema processual 

moderno, mas em casos restritos, como em determinados crimes contra a dignidade 

sexual. É que, nessas hipóteses, a privacidade e a intimidade da vítima não podem ser 

ignoradas pelo Estado sob pena de, ao submetê-la a um processo público, saia 

duplamente punida pelo fato criminoso. 
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Pensamos que, apesar de necessária a criação da acusação pública, nosso sistema 

penal ainda protege muito pouco a vítima, que fica relegada a um plano de quase 

invisibilidade no curso do processo penal. Não raro, ficam vítima e réu sentados lado a 

lado na antessala de uma delegacia ou de uma Vara Criminal, sem que lhe seja garantido 

qualquer suporte. Muitas vezes, a palavra da vítima é ignorada no processo penal, ou 

pior: suas declarações são vistas sob a mácula da parcialidade de quem busca no 

resultado do processo uma revanche. 

A acusação pública ficava a cargo do Poder Judiciário, que conduzia as 

investigações, acusava e, por fim, julgava. Tal sistemática indubitavelmente comprometia 

a imparcialidade judicial, já que não havia uma distinção entre as funções desenvolvidas. 

Tratava-se do modelo processual , que pressupunha a existência de um juízo de 

instrução, em que, a partir de certo ponto da investigação, a condução das atividades 

investigativas ficaria a cargo do Poder Judiciário. 

-se de verdadeiro 

processo penal inquisitivo, pois o juiz investiga e julga, sem qualquer divisão clara entre 

tais funções. 

Ao longo do desenvolvimento do processo penal, verificou-se a necessidade 

impositiva de se dividir as funções de investigar, acusar, defender e julgar. Nesse contexto 

é que foi pensado, criado ou fortalecido o Ministério Público. Os sistemas processuais 

modernos fazem essa divisão de poder, buscando resguardar primordialmente a 

imparcialidade do julgador, traço essencial para o exercício da atividade jurisdicional. 

Sabemos que quem investiga sabe o que quer encontrar e aonde pretende chegar. 

A participação do juiz na fase investigativa indubitavelmente macula a sua 

imparcialidade, pois o ele fica vinculado psicologicamente aos elementos de informações 

que foram colhidos na fase investigativa. 

O Sistema Acusatório tem sido o paradigma dos sistemas processuais modernos, 

adotado também pelo Tribunal Penal Internacional. Nesse contexto, temos que entender o 

que é o Ministério Público e onde ele se encaixa dentro do sistema. 

A configuração do Ministério Público varia a depender do sistema jurídico 

(Romano-Germânio ou ) e do Ordenamento de cada país, havendo 

alguns traços característicos em comum, senão vejamos. 

Nos EUA, o U.S. General Attorney Office é um órgão do Departament of Justice 

(DoJ), estando inserido na estrutura do Poder Executivo. O U.S. General Attorney não 

tem mandato fixo, sendo um cargo de livre nomeação e exoneração por parte do 
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Presidente da República. Normalmente, são escolhidos advogados e juristas com larga 

experiência nas ciências penais. É o chefe dos 93 (noventa e três) U.S. Attorneys, que 

atuam nos 93 distritos judiciais dos Estados Unidos, tendo como atribuição a aplicação da 

lei federal. 

Nova York, por exemplo, é dividida em 4 distritos judiciais, onde atuam os 

respectivos U.S Attorneys. Estes, por sua vez, também são escolhidos pelo Presidente da 

República, mas devem passar pelo escrutínio do Senado Federal. Apesar de serem órgãos 

do Poder Executivo, há um costume constitucional de não interferência nos seus 

trabalhos. 

Além da exclusividade para promover a ação penal, o U.S. General Attorney 

Office possui atribuição cível, orientando juridicamente o Presidente da República em 

casos específicos. Ademais, os U.S. Attorneys são responsáveis pela execução fiscal dos 

tributos e multas que não foram adimplidos na esfera administrativa. Vê-se, portanto, que 

o Ministério Público norteamericano acumula suas funções penais com atividades típicas 

da Advocacia Pública, tal qual ocorria no Ministério Público Federal até a promulgação 

da Constituição de 1988, quando então foi dada a opção entra os seus membros de 

permanecer no órgão ou migrar para os quadros da Advocacia Geral da União. 

Ao lado dessa estrutura, cada Estado possui um District Attorney, com atribuição 

exclusivamente criminal, com competência residual para os crimes que não envolvam a 

aplicação da lei federal. A investidura do District Attorney é diferente em cada Estado, 

mas normalmente se dá por meio de eleições ou por indicação. É comum que políticos 

com filiação partidária concorram a tal posto, que serve usualmente como trampolim 

político para outro cargo eletivo junto ao Legislativo ou Executivo. 

Já em países como França, Itália e Holanda o Ministério Público é carreira 

integrante da Magistratura, que se divide em magistratura judicial e magistratura 

ministerial. Trata-se de carreira única, com as mesmas vedações, garantias e forma de 

ingresso. 

De forma inusitada, até 1986 não existia na Inglaterra a figura da acusação 

pública. A investigação era levada a cabo pela polícia que, ao fim, contratava um 

escritório de advocacia, para que, por sua vez, ajuizaria a ação penal. Como dito, em 

1986 foi criada a acusação pública por meio da Crown Prosecution Service. O ingresso 

no órgão não se dá por meio de seleção pública, mas pelo recrutamento de advogados que 

normalmente desejam exercer tal função e obter experiência criminal. 
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No Brasil, o Ministério Público não faz parte da estrutura orgânica de nenhum dos 

3 (três) poderes. Trata-se de instituição dotada de autonomia, cuja investidura do Chefe 

da Instituição se dá por ato complexo: nomeação pela Presidente da República e 

ratificação pelo Senado Federal. A escolha deve recair sobre qualquer membro do 

Ministério Público Federal, desde que tenha mais de 35 (trinta e cinco) anos. 

Muito se fala que o Ministério Público no Brasil tem muito poder. Ousamos 

discordar. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é verdade que foi aberto 

um leque grande de atribuições ao Ministério Público, sem paralelo em outros modelos 

constitucionais, onde o Ministério Público tem basicamente funções criminais e 

investigativas, além do controle externo da atividade policial. Sobre o tema, vejamos a 

lição de Ela Wiecko (CASTILHO, 2010, ebook): 

 
A redefinição do perfil institucional do Ministério Público e o alargamento de 
suas atribuições têm provocado um importante processo de reconstrução de 
identidade da instituição. Os textos legais, tanto a Constituição como 
legislações infraconstitucionais, dão os parâmetros, isto é, indicam a 
potencialidade. A velocidade e o sentido desta reconstrução, entretanto, 
dependem fundamentalmente da ação de seus membros. Tratando-se de uma 
organização de tipo monocrática, cada um de seus integrantes tem liberdade de 
agir como se fosse a própria instituição, não havendo, a rigor, uma hierarquia 
baseada em estritos princípios de mando e obediência. 

 

Contudo, até hoje se discute se o Ministério Público poderia ter acesso a contas 

públicas de convênios. Foi necessária intervenção judicial para se julgar o óbvio (o que 

não é incomum no Brasil): conta pública de convênio não resguarda privacidade ou 

intimidade do seu titular; ao revés, sobre tais valores incide o princípio da transparência; 

logo, o Ministério Público pode ter acesso direto e irrestrito a tais movimentações 

bancárias, conforme decisão prolatada pelo STJ no HC 308.493-CE. 

No Brasil, o fisco tem mais poder que o Ministério Público, que tem que 

demandar o Poder Judiciário para, por exemplo, ter acesso a dados bancários e fiscais dos 

investigados e réus em ações penais, tal qual decidiu o STJ no HC 160.646/SP. 

De modo algum queremos desmerecer o importantíssimo trabalho que é 

desenvolvido pelos órgãos fazendários. Mas não se pode dar à função arrecadatória do 

Estado um peso maior do que a persecução penal de bens jurídicos constitucionalmente 

relevantes, como a vida, liberdade, etc. 
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Na Holanda, para termos um paralelo, o membro do Ministério Público pode 

determinar diretamente a prisão de suspeito e apreensão de produtos de crimes. Já outras 

medidas como a busca domiciliar e a interceptação telefônica demandam decisão judicial. 

Na Alemanha, em casos urgentes e em locais onde não há Poder Judiciário, o 

Ministério Público pode determinar cautelares pessoais, devendo tais dados serem 

ratificados (ou não) pelo Judiciário. 

No âmbito de atribuições do Ministério Público, temos o controle externo da 

atividade policial. O Ministério Público é o ente encarregado de promover o Controle 

Externo da Atividade Policial, prevista no art. 129, inc. VII, da Constituição Federal, art. 

3o da Lei Complementar 75, regulamentada pela Resolução 20 do CNMP, bem como pela 

Resolução 127/2012 do CSMPF no âmbito do Ministério Público Federal, sendo certo 

que os Ministérios Públicos Estaduais têm autonomia para disciplinar tal atividade na sua 

esfera de atribuição. 

 O objetivo do controle externo é manter a regularidade e a adequação dos 

procedimentos empregados na atividade policial, bem como a integração das funções do 

Ministério Público e das Polícias. 

O controle externo não põe a polícia em uma posição de subordinação hierárquica 

frente ao Ministério Público, nem sob o prisma orgânico ou funcional. Em verdade, trata-

se de mecanismo que busca equilibrar o sistema de freios e contrapesos, que incide 

também na relação entre instituições e órgãos (e não só entre Poderes). 

Dito isso, temos que ter em mente que o controle externo busca não só uma 

atuação repressiva, isto é, não tem como função única reprimir condutas irregulares 

praticados no âmbito das polícias, mas, sobretudo, de buscar a prevenção de ilícitos, 

agindo de forma integrada com as forças policiais. 

O nosso modelo tem como inspiração o Alemão, onde o Ministério Público foi 

pensado e criado para exercer 2 (duas) funções igualmente relevantes: a promoção da 

ação penal e o controle externo da atividade policial. Lá, o Ministério Público pode 

investigar um fato diretamente ou requisitar a instauração de inquérito policial. 

No Brasil, como sabemos, o inquérito é presidido pelo Delegado de Polícia. O 

membro do Ministério Público não conduz as investigações policiais e somente preside 

os procedimentos investigativos da sua alçada, como os Procedimentos de Investigação 

Criminal. 

A Emenda Constitucional 389/2009 pretende extinguir o Controle Externo do 

Ministério Público, transferindo tal função a um órgão político colegiado de composição 
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heterogênea, com atuação nacional e centralizada, composto em grande parte por 

delegados de polícia e dirigentes de corporações policiais. 

O controle externo pode se dar de 2 (duas) maneiras: difuso e concentrado. 

O controle difuso é realizado por todos os membros do Ministério Público com 

atribuição criminal quando do exame de procedimentos investigativos que lhe forem 

atribuídos. 

Ao lado do controle difuso, temos o controle concentrado. Por meio dele, cabe ao 

Ministério Público velar pelo bom funcionamento da atividade policial de forma genérica 

e não vinculada a determinado inquérito. Um grupo de membros do Ministério Público 

fica destacado para realizar as inspeções periódicas nas delegacias de polícia, além de ter 

atribuição para instaurar procedimentos cíveis e criminais para apurar as questões 

envolvendo a atuação policial. 

Importante notarmos que o controle externo ainda é exercido de forma muito 

deficiente por parte do Ministério Público. Sobre as razões deste déficit, vejamos mais 

uma vez o que diz Ela Wiecko (CASTILHO, 2010, ebook): 

 
Entre todas as funções, a mais tradicional  a promoção da ação penal pública 

 
recebe a pior avaliação é o controle externo da atividade policial, com apenas 

Ministério Público Federal tem avaliação pior nessa função? Tudo indica que 
isso decorre da polêmica com a Polícia, tanto na esfera federal quanto estadual, 
sobre o seu conteúdo e limites. O enfrentamento vinha sendo postergado pelo 
Ministério Público Federal diante do inevitável desgaste nas relações 
institucionais e pessoais, com as consequentes dificuldades para o exercício de 
funções compartilhadas. 

 

É uma temática que merece uma atenção crítica por parte do Ministério Público 

brasileiro, estando intimamente ligada à concretização do sistema acusatório. 

 

2.1. Investigação Defensiva 

 
Seria possível a defesa técnica requisitar diligência no curso de um procedimento 

investigatório? O Ministério Público, no âmbito do controle difuso da atividade policial, 

tem o poder de requisitar diligências à polícia, buscando com que se produzam elementos 

de informações que, sob a ótica ministerial, são indispensáveis à formação da 
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A Lei 13245/16, em seu art. 7, XXI, inc. b, trazia a possibilidade de o advogado 

requisitar diligências no curso do inquérito policial. Contudo, tal dispositivo foi objeto de 

veto por parte do Presidente da República. 

 Requisição traduz a ideia de ordem ou mandamento. Advogado não pode 

requisitar diligências investigativas, pois tal medida comprometeria sobremaneira a 

eficácia das investigações. 

Além disso, o procedimento investigatório é, por sua natureza, inquisitivo. É de se 

dizer: não se garante o contraditório em investigação. Por contraditório, entende-se a 

possibilidade de ter ciência dos atos praticados e a faculdade de se influenciar na decisão 

a ser tomada. Se o investigado tivesse o direto de ter ciência de todos os atos 

investigativos e, ainda mais, pudesse intervir requisitando diligências, a investigação 

estaria fadada ao fracasso quanto às suas finalidades. O contraditório, nesse caso, é 

diferido, ou seja, será exercido quando do processo judicial. 

Vejamos as razões de veto ao dispositivo (BRASIL, 2016, P. 3): 

 
Da forma como redigido, o dispositivo poderia levar à interpretação 
equivocada de que a requisição a que faz referência seria mandatória, 
resultando em embaraços no âmbito de investigações e consequentes prejuízos 
à administração da justiça. Interpretação semelhante já foi afastada pelo 
Supremo Tribunal Federal  STF, em sede de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade de dispositivos da própria Lei nº 8.906/94  Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 1127/DF). Além disso, resta, de 
qualquer forma, assegurado o direito de petição aos Poderes Públicos em 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos da alínea 

 inciso XXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. 
 

 Contudo, isso não quer dizer que o advogado não pode sugerir diligências. Nos 

termos do art. 14 do CPP, é plenamente legítimo que a defesa técnica sugira diligências 

que reputa relevante para o deslinde da investigação. Caberá ao presidente do inquérito 

policial ou ao Ministério Público, quando a investigação se perfizer por meio de PIC, 

analisar e deferir (ou não) a diligência sugerida, sempre de forma fundamentada. 
 

3 SISTEMA ACUSATÓRIO E O INQUÉRITO 4781/STF 

 

No dia 14 de março de 2019, o Presidente do STF, de ofício, determinou a 

instauração do Inquérito 4781 e designou o Ministro Alexande de Moraes como relator. 

Desde então, várias decisões juridicamente questionáveis vêm sendo proferidas no curso 

das investigações. 
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É necessária uma análise crítica, sob o enfoque constitucional e tendo como 

parâmetro o Sistema Acusatório, em torno de tal investigação. 

A Portaria GP 69, DE 14/03/2019 é o ato inaugural de instauração do Inquérito 

4781/19, tendo como fundamento o art. 43 do Regimento Interno do Supremo. 

Ocorre que a portaria de instauração do inquérito não aponta um fato específico a 

ser investigado. Toda investigação deve ter um objeto inicial certo e determinado, ainda 

que seja plenamente possível, no curso das investigações, sua ampliação ou a alteração da 

linha investigativa traçada. Contudo, o que não se admite em uma democracia é a 

fake news

redes sociais que afrontariam a honra dos Ministros do STF. 

Dessa forma, qualquer pessoa que tenha uma conta nas redes sociais é potencial 

investigado neste inquérito, bastando que teça críticas que sejam reputadas como 

criminosas. 

De fato, o art. 43 do regimento interno do Supremo prevê a possibilidade de o 

Presidente da Corte instaurar inquérito quando o crime ocorrer na sede em dependência 

do STF, podendo delegar tal atribuição a outro Ministro. 

Questão preliminar é saber se as manifestações tidas como criminosas podem ser 

consideradas praticadas , tal qual exige a 

norma regimental. 

O art. 70 do CPP1 traz como critério principal de fixação de competência o lugar 

de consumação do crime. E onde teriam se consumados os crimes? Tendo em vista que o 

objeto da apuração são manifestações em redes sociais que malfeririam a honra do 

servidor público ou a dignidade do cargo de Ministro, poderíamos enquadrar tais 

condutas, em tese, como desacato, tipificado no art. 331 do CPB, ou injúria qualificada 

contra servidor público, crime previsto no art. 1402, incidindo a qualificadora prevista no 

art. 141, III, todos do Código Penal. 

Decidiu o STJ no CC 106625/DF que a pluralidade de locais em que a informação 

injuriosa poderia ser acessada dificultava a determinação do local da infração, 

estipulando que a competência nesses casos deveria ser firmada de acordo com o local 

em que se encontra o responsável pela divulgação do texto, pois nessa localidade é que 

ocorreram as publicações proscritas no tipo penal. 

                                                      
1 Art.70: A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso 
de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.  
2 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 



85 
 

De forma bem resumida, o entendimento do STJ é no sentido de que o local do 

crime, para fins de competência, deve ser o local onde foi divulgado o texto. Dessa 

forma, entendemos que não podemos conceber que as manifestações contra os membros 

cometida por um servidor do Supremo dentro da repartição pública, por exemplo. 

De toda sorte, entendemos que referida norma do regimento interno do Supremo 

não passa pelo crivo de constitucionalidade. O art. 129, I3, da Constituição Federal 

consagra o sistema acusatório no nosso Ordenamento Processual, outorgando 

privativamente ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. 

Assim, a Constituição deixa clara que as funções de acusar, defender e julgar 

devem pertencer a órgãos diversos, buscando estabelecer um sistema de freios e 

contrapesos entre as instituições que fazem parte do Sistema Penal e evitando uma 

hipertrofia de poder de determinado órgão. Assim, busca-se resguardar a pedra angular do 

Judiciário: sua imparcialidade. 

Desse modo, temos que o art. 43 do Regimento Interno do STF não foi 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Ao tomar ciência de determinado crime, 

o magistrado deve encaminhar tais informações ao Ministério Público e à Polícia para 

que então seja instaurada uma investigação. 

Não bastasse isso, o Presidente do STF, na portaria inaugural do inquérito, 

designou o Ministro Alexandre de Moraes para presidir o Inquérito 4781 sem prévia 

distribuição, o que viola frontalmente o princípio do juiz natural. Dessa sorte, seria 

necessária a livre distribuição do inquérito a um dos Ministros da Suprema Corte, não 

-

definidos. 

Quanto ao cerne meritório da questão, os crimes apurados teriam sido cometidos 

contra Ministros do Supremo. Ocorre que o art. 102, I da Constituição Federal traz o foro 

por prerrogativa de função a crimes cometidos por certas autoridades (desde que 

relacionados com o exercício funcional), e não contra elas. 

Somente a Constituição Federal pode estabelecer casos de foro privilegiado em 

razão de determinada função, abrindo-se a possibilidade que as Constituições Estaduais 

                                                      
3 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal 
pública, na forma da lei; 
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também possam determinar outros casos, nos termos do art. 125, § 1º da Constituição 

Federal4, desde que seja respeitada a simetria entre os cargos a nível federal e local. 

O STF (2018, online) decidiu recentemente que: 

 
As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por 
prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se 
apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e 
em razão dele. (STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 03/05/2018.) 

 

De fato, nosso sistema constitucional traz um rol extenso de agentes públicos que 

tem direito a foro por prerrogativa de função. Para termos um paralelo, os EUA não têm 

previsão de foro privilegiado a nenhum agente estatal e a Itália só o prevê para o 

Presidente da República. Ainda que tenhamos um enorme número de agentes com tal 

benesse, a Constituição não estendeu a eles quando estiverem em condição de vítimas de 

um crime, mas tão somente quando forem sujeitos ativos de um delito. 

Assim, em crime cometido contra os Ministros do STF, que seriam as vítimas do 

delito, a competência não é do Supremo, mas da Justiça Federal de 1a instância. A 

competência federal se justifica em razão de haver lesão a interesse federal, uma vez que 

servidores públicos federais foram vítimas delitivas em razão do posto que ocupam ou de 

atos realizados em razão dos seus cargos. 

Diante do cenário descrito, a Procuradoria-Geral da República (PGR) promoveu o 

arquivamento do Inquérito Policial. 

Em se tratando de uma promoção de arquivamento apresentada pela PGR, não há 

como aplicar o art. 28 do CPP5. O Sistema Acusatório seria atingido em cheio e 

e equilíbrio entra as funções no processo penal é medida que busca resguardar a 

democracia frente a superpoderes. 

Outra hipótese seria, ao fim das investigações, remeter o feito ao Ministério 

Público Estadual com atribuição territorial para oferecer a denúncia, tendo em vista a 

manifestação da instância superior do MPF pelo arquivamento do inquérito. 
                                                      
4 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 
1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização 
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
5 Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do 
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as 
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a 
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de 
arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. 
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Ocorre que, conforme visto, a competência seria da Justiça Federal de primeiro 

grau, já que violada a honra de servidor público no exercício das suas funções, tal qual 

entende o STJ em sua súmula 147: 

crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o 

É que as críticas proferidas aos Ministros do STF se dão, em sua 

maioria, em razão da função judicante por eles exercidas. 

Ainda que, em verdadeiro rompimento ao entendimento sumulado e pacífico na 

jurisprudência citada, o STF entenda que a competência é estadual não faz sentido que o 

inquérito tramite perante o STF para depois ser remetido à primeira instância. Isso só 

reforçaria a tese de que o Supremo nunca teve competência para a condução do inquérito 

e o fez à revelia das regras de competência. 

Outra possibilidade é o STF entender que, em verdade, as condutas se amoldam 

ao tipo penal previsto no art. 140 do Código Penal7, ou seja, injúria qualificada pelo fato 

de ter sido cometida contra servidor público em razão do exercício das funções (art. 141, 

III do Código Penal), o que desafiaria a legitimidade da vítima para ajuizar a ação penal 

privada. 

Em verdade, a súmula 714 do STF1 traz a legitimidade concorrente do ofendido e 

do Ministério Público, mediante representação, para a persecução criminal de crime 

contra a honra de servidor público cometido em razão de suas funções. Dessa forma, os 

Ministros vítimas de crime contra a honra têm a faculdade de ajuizar ação penal privada. 

Seria a única hipótese plausível. Mas isso não restaura a legalidade da investigação em 

curso. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou o sistema acusatório, ainda que de 

forma tímida e ser mencioná-lo de forma expressa, conferindo ao Ministério Público a 

exclusividade para propor a ação penal pública, consagrando o contraditório e da ampla 

defesa como uma garantia fundamental e reafirmando a observância da imparcialidade do 

Poder Judiciário, por meio da previsão do princípio do juiz natural. 

                                                      
1  mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à 
representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do 
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O sistema acusatório é só uma promessa da nossa Constituição. Cabe a cada ator 

do sistema de justiça implementá-lo dentro de sua esfera de competência e no dia a dia. 

Além disso, temos que reler os dispositivos do Código de Processo Penal à luz da 

Constituição de 1988. Tão importante quanto as mudanças legislativas e interpretativas 

necessárias à adequação das normas processuais ao que impõe a Constituição é a 

mudança de postura de cada magistrado, membro do ministério público, delegado, 

advogado e defensor público quando do exercício das suas funções. 

Não podemos esquecer que o Código de Processo Penal foi promulgado em 1941, 

A Constituição de 1937  paradigma constitucional da legislação processual  foi 

apelidada 

como traços característicos a concentração de poder, suspensão dos direitos políticos e 

extinção dos partidos. No plano internacional, ondas do nazifascismo nos emanavam um 

forte sentimento nacionalista e conservador, com perseguição às minorias e àqueles que 

 

Como sobredito, o processo penal serve como um termômetro da democracia de 

determinado país. Esse contexto político interno e externo indubitavelmente trouxe 

reflexos na criação da nossa legislação processual. Nesse contexto, não há outra saída 

senão o arquivamento do Inquérito 4781 que tramita perante o STF. 
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