
 

GABINETE DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

 

Ofício n.023/GMAM                         

   

Brasília, 25 de abril de 2019.  

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Ministro EDSON FACHIN 

Supremo Tribunal Federal 

BRASÍLIA-DF 

 

Assunto: ADPF 572 – Pedido de Informações 

 

Senhor Ministro,  

 

Trata-se de inquérito instaurado pela Portaria GP 69, de 14 de 

março de 2019, do Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, nos termos do 

art. 43 do Regimento Interno desta CORTE, para o qual fui designado para 

condução. 

O objeto do inquérito é claro e específico, consistente na 

investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de 

crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de 

animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atinjam a honorabilidade 

institucional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus membros, bem 

como a segurança destes e de seus familiares, quando houver relação com a 

dignidade dos Ministros, inclusive com a apuração do 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.  

Os atos investigados são as práticas de condutas criminosas, que 

desvirtuando ilicitamente a liberdade de expressão, pretendem utilizá-la como 

verdadeiro escudo protetivo para a consumação de atividades ilícitas contra os 

membros da CORTE e a própria estabilidade institucional do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 

 Em decisão de 13 de abril, a partir de representação do 

Excelentíssimo Presidente da Corte, determinei cautelarmente ao site O 

Antagonista e a revista Crusoé que retirassem matéria já veiculada nos 

respectivos ambientes virtuais e intitulada “O amigo do amigo de meu pai”, uma 

vez que esclarecimentos feitos pela Procuradoria Geral da República não 

confirmaram o teor e nem mesmo a existência de documento sigiloso referente 

a colaboração premiada com referência ao Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, citado pela reportagem como de posse daquele órgão.  

Assim, inexistente qualquer censura prévia, determinou-se 

cautelarmente a retirada de matéria já veiculada e baseada em documento 

sigiloso cuja existência e veracidade não estavam sequer comprovadas e com 

potencialidade lesiva à honra pessoal do Presidente do Supremo Tribunal 

Federal e institucional da própria Corte, que não retratava a verdade dos fatos, 

como bem salientado pela Procuradoria Geral da República, ao publicar a 

seguinte nota de esclarecimento:  

Ao contrário do que afirma o site O Antagonista, a 

Procuradoria-Geral da República (PGR) não recebeu nem da força tarefa 

Lava Jato no Paraná e nem do delegado que preside o inquérito 

1365/2015 qualquer informação que teria sido entregue pelo colaborador 

Marcelo Odebrecht em que ele afirma que a descrição amigo do amigo de 

meu pai refere-se ao presidente do Supremo Tribunal federal (STF), Dias 

Toffoli. 

 



 

Em virtude da flagrante incongruência entre a afirmação da matéria 

jornalística amplamente divulgada e os esclarecimentos da PGR, solicitei à 

autoridade competente cópia integral dos autos referidos pela matéria, para 

verificação das afirmações realizadas. 

A documentação solicitada (ofício 2881/2019 IPL 1365/2015-4 

SR/PF/PR) foi enviada, via SEDEX; tendo chegado em meu gabinete no dia 

18/04/2019, para conhecimento.  

Comprovou-se, então, que o documento sigiloso citado na matéria 

realmente existia, apesar de não corresponder à verdade o fato que teria sido 

enviado anteriormente à PGR para investigação. 

A medida foi revogada em 18 de abril de 2019, em virtude da 

existência desses fatos supervenientes – envio do documento à PGR e 

integralidade dos autos ao STF –, que tornou desnecessária sua manutenção, 

pois inexistente qualquer apontamento no documento sigiloso obtido mediante 

suposta colaboração premiada, cuja eventual manipulação de conteúdo 

pudesse gerar irreversível dano a dignidade e honra do envolvido e da própria 

Corte, pela clareza de seus termos. 

 

Com meus mais cordiais cumprimentos, 

  

 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 

Supremo Tribunal Federal 


