
 
 

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO PÚBLICA  

Processo seletivo 2020/2021 

 

Material e perguntas para a elaboração do ensaio 

Tema do ensaio: O STF pode controlar a disseminação de Fake News? 

Material de leitura obrigatória (73 páginas) 

● Inquérito 4781 

○ Decisão de bloqueio de contas do Min. Alexandre de Moraes 

○ Resumo (Elaboração própria) 

 

● ADPF 572/DF 

○ Petição Inicial (Rede Sustentabilidade) 

 

● ADI s/ número 

○ Petição Inicial (Advocacia Geral da União) 
 

 

Material de leitura complementar 

 

● ADPF 572/DF 

○ Voto Min. Ricardo Lewandowski em Medida Cautelar  

 

● Vídeo do Canal de Youtube “Direito Público com Carlos Ari          

Sundfeld” - Lei de Segurança Nacional na Democracia? 

○  https://www.youtube.com/watch?v=v7SFZraSxFo 

 

 

Perguntas gerais (resposta obrigatória).  

 

O ensaio deve ser construído de modo a responder as perguntas ao longo             

de seu desenvolvimento e não na forma de tópicos. 

 

1. Conforme a sua leitura do material, quem você entende que são os             

investigados e qual o objeto de investigação do Inquérito 4781? 

 

2. No caso do Inquérito das Fake News, as investigações estão sendo            

conduzidas pelo próprio STF. Quais os possíveis impactos de um          

processo aberto e conduzido por iniciativa do STF?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7SFZraSxFo
https://www.youtube.com/watch?v=v7SFZraSxFo


 
 

3. O fato da decisão de bloqueio de contas nas redes sociais no STF ter               

sido monocrática (Inquérito 4781 – Decisão Min. Alexandre de         

Moraes), ou seja, tomada por apenas um ministro, a torna menos           

legítima? 

 

4. Como você definiria a imagem institucional do STF atualmente e           

como as decisões estudadas impactam nessa imagem? 

 

Perguntas específicas (resposta facultativa) 

1. O poder executivo deveria ter, em alguma medida, participação no 

inquérito das fake news no STF? 

2. Como partidos políticos, como a Rede Sustentabilidade, podem se 

beneficiar de uma decisão do STF proferida a respeito do tema das 

fake news? 

3. O Poder Legislativo vem tentando, nos últimos meses, regulamentar          

a questão – a partir, por exemplo, do PL 2630/2020 (Lei das Fake             

News). Uma regulação mais específica sobre o tema por parte do           

Poder Legislativo poderia ter evitado que o assunto chegasse ao STF? 

 

 

 

 

 

 

 

 


