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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o estudo técnico e prático da investigação instaurada de ofício pelo STF para apuração de crimes contra a 
honra e ameaças a alguns ministros da Corte que acarretou a consequente limitação à liberdade de expressão e censura às reportagens alvo da 
investigação, com fundamento em seu próprio regimento interno, valendo-se de uma interpretação extensiva, que enseja à colisão com as 
normas e princípios constitucionais, acarretando o desapreço à dignidade da justiça no momento que considera pura e tão somente a qualidade 
da vítima e o seu prestígio e não o fato em si, o que se encontra em desacordo com os princípios constitucionais e processuais penais, sobretudo, 
o do devido processo legal e a inércia da jurisdição, com parâmetro, ainda, dos sistemas processuais penais. Será analisada a função do Poder 
Judiciário e a divisão de poderes que tem como corolário a obrigatoriedade de suas decisões estarem de acordo com a matéria estabelecida na 
Carta Magna, bem como pelo cumprimento da lei. No bojo se discutirá como o STF, na qualidade de guardião máximo da Constituição Federal, 
liga-se à efetividade da democracia no momento em que respeita as atribuições designadas, bem como quando age fora de sua alçada, aliando-se 
ao fato de que a única forma de restringir a sua atuação é pela autolimitação, ou seja, o próprio Supremo é responsável por delimitar seus atos. 
Sendo assim, é possível observar uma consequente insegurança jurídica em razão da concentração de poderes na figura de um único órgão e da 
inserção de interesses ou vontades pessoais, em que se observa, por vezes, um juiz instrutor que foge de sua função como garantidor dos direitos 
fundamentais. Em que pese não deva o juiz agir como mero espectador, este deve ficar afastado das atividades inerente às partes, limitando-se a 
proceder de ofício apenas nos casos permitidos pela lei, tendo em vista que, no processo penal brasileiro, o juiz deve manter-se afastado da 
investigação preliminar para evitar os prejuízos do pré-julgamento. Será colocado em pauta a garantia do devido processo legal no que tange ao 
respeito a um processo regular e justo e com vistas à autoridade competente, enquadrado, assim, nas preceituações constitucionais, com 
observância da função exercida pelo juiz na persecução em que, ocasionalmente, se faz as vezes de parquet, o que se contrapõe à característica 
imparcial e inerte do julgador e, por conseguinte, ao sistema processual acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Todas essas 
questões serão examinadas considerando a atividade jurisdicional exercida fora dos limites da lei e a consequente violação da separação dos 
poderes que acarreta, por fim, um julgamento injusto, contemplando o autoritarismo judicial e, portanto, a insegurança jurídica que acaba por 
comprometer os requisitos basilares do Estado Democrático de Direito.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


