
PETIÇÃO 10.409 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) :LUIS ROBERTO BARROSO 
ADV.(A/S) :ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO 
REQDO.(A/S) :MAGNO PEREIRA MALTA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

                                     DESPACHO

Trata-se  de  queixa-crime  apresentada  pelo  Min.  LUÍS  ROBERTO 
BARROSO  em  face  de  MAGNO  PEREIRA MALTA,  imputando-lhe  o 
crime de calúnia (art. 138 c/c art. 141, § 2º, do Código Penal).

Os autos foram a mim distribuídos em 13/6/2022, por prevenção aos 
INQS 4.781/DF e 4.828/DF (eDoc. 7).

É o breve relato. DECIDO. 
O  objeto  do  referido  INQ  4.781/DF  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, 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  têm  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.

O  Plenário  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  no  exame  da 
ADPF 572 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou a constitucionalidade 
da Portaria GP n.º 69/2019, que instaurou o INQ 4.781/DF, entendendo ser 
constitucional o art. 43 do RISTF (Ocorrendo infração à lei penal na sede ou  
dependência  do  Tribunal,  o  Presidente  instaurará  inquérito,  se  envolver  
autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro  
Ministro).
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O INQ 4.828/DF, a seu turno, foi  instaurado por requerimento da 
Procuradoria Geral da República, para “a apuração de fatos ocorridos no dia  
19  de  abril  de  2020  e  seus  antecedentes”,  em  virtude  da  ocorrência  de 
“aglomerações de indivíduos diante de quartéis do Exército brasileiro das quais  
foram  noticiadas  pretensões  de  animosidade  entre  as  Forças  Armadas  e  as  
instituições nacionais”,  sendo que, apesar de ter, posteriormente, acolhido 
manifestação do Parquet para determinar o seu arquivamento, consignei, 
expressamente,  que inúmeras condutas foram narradas no relatório da 
Polícia  Federal,  necessitando  de  maiores  investigações,  haja  vista  que 
aparecem citações  ou efetivas  participações  de  parlamentares  federais, 
que,  nos  termos  do  art.  102,  I,  “b” da  Constituição  Federal,  têm 
prerrogativa de foro no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O arquivamento do INQ 4.828/DF gerou a instauração de inquérito 
especifico, distribuído por prevenção ao INQ 4.781/DF, nos termos do art. 
76,  I  e  III,  do  Código  de  Processo  Penal,  para  o  prosseguimento  das 
investigações   dos  eventos  nºs  01/02/03/04/05 identificados pela Polícia 
Federal.

A referida determinação deu origem ao INQ 4.874/DF, que tramita 
regularmente nesta SUPREMA CORTE.

No caso desta queixa-crime, verifica-se a conexão dos fatos expostos 
com o objetos dos inquéritos acima mencionados. Quanto ao ponto, assim 
se manifestou o querelante:

Os  fatos  objeto  desta  queixa-crime  estão  situados  no 
escopo  das  investigações  conduzidas  nos  inquéritos  acima 
citados.  As  ofensas  foram  desferidas  contra  Ministro  do 
Supremo  Tribunal  Federal  em  contexto  semelhante  àquele 
descortinado pelos elementos probatórios colhidos no Inquérito 
nº  4.781,  qual  seja:  a  disseminação  de  conteúdos  falsos  e 
fraudulentos com o objetivo de atacar o Poder Judiciário (em 
especial,  o  STF),  minar  sua  credibilidade  e  ameaçar  sua 
independência.  Ademais,  foram  utilizados  os  mesmos 
expedientes  criminosos  –  manifestações  públicas  ofensivas 
amplamente divulgadas em redes sociais. 
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(…)
Com efeito,  o pronunciamento injurioso e calunioso não 

constitui  ato  isolado  de  violação  à  honra  individual  do 
Querelante. Como é possível extrair da integralidade da fala do 
ex-Senador MAGNO MALTA, bem como do contexto em que 
proferida,  trata-se de ato concertado que revela manifestação 
concreta  das  táticas  utilizadas  para  a  operação  de  redes  de 
desinformação contra o órgão de cúpula do Poder Judiciário e o 
Estado de Direito. Os fatos imputados ao Querelado integram, 
portanto,  esforços  sistêmicos  voltados  à  prática  de  atos 
antidemocráticos.  A  prova  desta  ação  poderá,  desse  modo, 
influenciar a prova dos inquéritos, e vice-versa.

É evidente a conexão das condutas de MAGNO PEREIRA MALTA 
trazidas nesta queixa-crime com aquelas investigadas no âmbito mais 
abrangente do procedimento principal. Nos termos do art. 76, do Código 
de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido 
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou 
por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o 
lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II  -  se,  no mesmo caso, houverem sido umas praticadas 
para  facilitar  ou  ocultar  as  outras,  ou  para  conseguir 
impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de 
suas  circunstâncias  elementares  influir  na  prova  de  outra 
infração.

Vislumbra-se,  neste caso,  que a prova das infrações supostamente 
cometidas por MAGNO PEREIRA MALTA, ou ainda, suas circunstâncias 
elementares,  influem diretamente  na  investigação  ainda  conduzida  no 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Os fatos  atribuídos  a  MAGNO PEREIRA MALTA nesta  denúncia 
assemelham-se,  em acentuado grau,  ao  modus  operandi  da organização 
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criminosa  investigada  no  INQ 4.874/DF,  circunstância  que resultou  na 
permanência da competência desta CORTE para o prosseguimento das 
investigações  inicialmente  conduzidas  nos  INQs  4.781/DF  e  4.828/DF, 
notadamente em razão da possível participação de diversas autoridades 
que detêm foro por prerrogativa de função no STF (Deputados Federais 
ALINE SLEUTJES, BIA KICIS, CARLOS JORDY, CAROLINE DE TONI, 
DANIEL  SILVEIRA  (réu  em  Ação  Penal  nesta  CORTE),  EDUARDO 
BOLSONARO,  ELIESER  GIRÃO,  GUIGA  PEIXOTO  e  PAULO 
EDUARDO MARTINS.

Como se vê, está absolutamente demonstrada a correta distribuição 
destes  autos  à  minha  relatoria  por  prevenção  aos  INQS  4.781/DF, 
4.828/DF e  4.874/DF e,  nos  mesmos moldes  do entendimento adotado 
pela  maioria  absoluta  do  Plenário  desta  SUPREMA  CORTE  no 
julgamento  da  PET  9.844/DF  (Rel.  Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES, 
Sessão Virtual de 18/2/2022 a 25/2/2022), entendo que a manutenção da 
competência  desta  CORTE  SUPREMA para  apreciar  a  queixa-crime  é 
medida que se impõe.

NOTIFIQUE-SE  O  QUERELADO  para  apresentar  resposta,  no 
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que determina o art. 4º, caput, 
e parágrafos, da Lei 8.038/1990. 

Publique-se.
Brasília, 13 de junho de 2022.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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