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RESUMO

Trata-se de um trabalho acadêmico intitulado A INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 326 DA LEI
FEDERAL 4.737/65 NOS AUTOS TJMG/PJE 5009229-73.2021.8.13.0114: a atuação ministerial em
desfavor de Tonis Sousa na Justiça Comum e o declínio de competência para Justiça Especializada.
O trabalho tem por objetivo aperfeiçoar os conhecimentos nas disciplinas optativas 2023/1°, ao Curso
de graduação em CIÊNCIAS DO ESTADO, "Tópicos em História política e constitucional do Brasil:
democracia, crise e Estado Constitucional", lecionada pela professora Dra. Leticia Regina Camargo
Kreuz e Tópicos em Estudos Estratégicos: contra a ordem globalista: introdução à quarta teoria
política, disponibilizada pelo professor Dr. José Luiz Borges Horta e professor convidado Dante
Alexandre Ribeiro das Chagas. Ambas as disciplinas optativas ofertadas pelo Departamento de
Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Utilizou-se referência bibliográfica: Ana Paula de Barcellos (2018); Bernardo Gonçalves Fernandes
(2020); Paulo César de Souza (2023), julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
embargos declaratórios ao Recurso de William Parreira Duarte (cassação em segunda instância), Lei
orgânica do Município de Ibirité, podcast FALOW apresentado por Alan Fernandes da Academia
Cultural Comunitária e Constituição da República de 1988.

Palavras Chaves: Brasil. Falow. Ibirité. Liberdade de Expressão. Ministério Público. Podcast.
Prefeito. Tonis Sousa. Vereador.

ABSTRACT

This is an academic work entitled THE INAPPLICABILITY OF ARTICLE 326 OF FEDERAL LAW
4.737/65 IN THE FILES TJMG/PJE 5009229-73.2021.8.13.0114: the ministerial performance in
disfavor of Tonis Sousa in the Common Justice and the decline of jurisdiction for Justice Specialized.
The objective of the work is to improve knowledge in the elective subjects 2023/1°, to the Graduate
Course in STATE SCIENCES, "Topics in Political and Constitutional History of Brazil: Democracy,
Crisis and Constitutional State", taught by Professor Dr. Leticia Regina Camargo Kreuz and Topics in
Strategic Studies: against the globalist order: introduction to the fourth political theory, provided by
Professor Dr. José Luiz Borges Horta and guest professor Dante Alexandre Ribeiro das Chagas. Both
elective courses offered by the Department of Public Law of the Faculty of Law of the Federal
University of Minas Gerais (UFMG). Bibliographic reference was used: Ana Paula de Barcellos
(2018); Bernardo Gonçalves Fernandes (2020); Paulo César de Souza (2023), judged by the
Regional Electoral Court of Minas Gerais, declaratory embargoes on the Appeal of William Parreira
Duarte (cassation in second instance), Organic Law of the Municipality of Ibirité, FALOW podcast
presented by Alan Fernandes from Academia Cultural Comunitária and Constitution of the Republic of
1988.

Keywords: Brazil. Falow. Ibirité. Freedom of expression. Public ministry. Podcast. Mayor. Tonis Sousa.
City councilor.
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1. SINOPSE FÁTICA E PROCESSUAL

Em apertada síntese, no dia 28 de fevereiro de 2020, narra os autos da

polícia judiciária FATO/REDS, - Boletim de Ocorrência 2020058868313001 e PCNet

202111400281200701059255720, a denunciante, devidamente qualificada em

epígrafe, ofertou notícia crime em desfavor de ANTÔNIO MARIA CARVALHO DE

SOUSA, codinome “TONIS SOUSA” sob alegação de ser vítima por suposto delito

previsto no artigo 326 da Lei 4.737/65.

Inconformada com as publicações de TONIS SOUSA, em 28 de fevereiro

de 2020, concretou, por meio de expedição de ofício n° 01/2020, de seu gabinete

parlamentar, acionou a chefia máxima do Ministério Público Estadual (MPMG),

Procurador-Geral de Justiça, alegando que sua imagem foi denegrida inclusive

encartou diversos “prints” da rede social - FACEBOOK de TONIS SOUSA, e trecho

da publicação (...) amigo abra o olho com esse tal de candidato. Outro ponto

arguido no ofício é a instauração de procedimento investigativo para fins criminais

por, supostamente, ter denegrido a imagem da requerente simplesmente ser

conhecida por ela e sua família em Ibirité e região metropolitana de Belo

Horizonte/MG.

Vale dizer que o irmão da denunciante, ex agente público, conhecido em

Ibirité, visto que foi prefeito no município em 1989/1992 (PDT), 2001/2004 (PSD), e

2005/2008 (PL). Quando exerceu o mandato parlamentar em Brasília, 2011/2015,

deputado federal, o referido foi muito próximo ao ex Presidente da República JAIR

MESSIAS BOLSONARO. < https://www.camara.leg.br/deputados/160611/biografia >

informação capturada na página eletrônica da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Nesse contexto, verifica-se nos autos print da foto do ex parlamentar e

ex-presidente da república id.7282893033.

Em março de 2022, o parquet incongruentemente pugnou, no bojo dos

autos PROCESSO Nº: 5009229-73.2021.8.13.0114, Justiça Comum de Primeira

Instância, TERMO CIRCUNSTANCIADO, pela remessa dos autos à Especializada

por entender que TONIS SOUSA cometeu crime eleitoral devido às publicações em

redes sociais. Nesse contexto, o juízo deferiu o pleito ministerial e remeteu os autos

à Especializada. Absurdo.
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2. MOROSIDADE MINISTERIAL EM DEMANDAS CONTRA
EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL

Em consulta ao EDITAL do LIX concurso para ingresso na carreira do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, consta o subsídio o subsídio inicial

para o cargo de Promotor de Justiça Substituto é de R$ 30.404,42 (trinta mil,

quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), em valores brutos.

Constata-se a quantidade de candidatos que submetem a um concurso, o subsídio

e o número de vagas dignas de aplausos.

Considerando o elevado custo de um PROMOTOR DE JUSTIÇA ao erário

público e o funcionamento da máquina ministerial no município de Ibirité, se espera

desses valorosos membros uma atuação exemplar contra os inúmeros problemas

no município, em especial nos poderes Legislativo e Executivo municipal.

O caso específico de TONIS SOUSA, não se amolda ao artigo 326 da Lei

Federal 4.737/65, visto que a demanda configura claramente INCONFORMISMO
POLÍTICO da requerente e a situação descrita causa perplexidade. é revoltante

quando alguém usa de seu cargo público para intimidar alguém, quando os agentes

públicos descumprem regras e embaraçam a máquina pública com amigos no

serviço público. Movimentar a máquina ministerial em desfavor de TONIS SOUSA,

causa perplexidade, visto que há problemas relevantíssimos no município de Ibirité,

bem como na Administração 2021/2024 do prefeito WILLIAM PARREIRA DUARTE.

2.1. PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 249 DA LEI ORGÂNICA DE IBIRITÉ NO
BIÊNIO 2023/2024 E A INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como é sabido, a redação do artigo 249 da Lei Orgânica do município de

Ibirité estabelece a eleição do CONSELHO DE GOVERNO. A cada dois anos, o

Poder Legislativo local deve realizar a eleição para duas vagas e o Poder Executivo

deve indicar um. O Ministério Público, em momento algum, se posicionou por contra

própria a gravidade do descumprimento do referido artigo na realização da eleição

Biênio - 2023/2024.

.
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Nessa direção, certifica Paulo César de Souza (2023, p. 561)

A redação do artigo 249 da Lei Orgânica do município de
Ibirité/MG, estabelece a criação do CONSELHO DE GOVERNO sob
a presidência do Prefeito, e dele participam: I. o Vice-Prefeito; II. o
Presidente da Câmara; III. 03 (três) cidadãos brasileiros natos com
mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, eleitores do município, um
dos quais será indicado pelo Prefeito Municipal e os outros dois
eleitos pela Câmara e todos com mandato de 02 (dois) anos, vedada
a recondução. Ocorre que nos últimos anos, em momento algum, foi
divulgado pelo Poder Público Municipal, quaisquer informações nos
canais oficiais. No âmbito do legislativo municipal, nenhum
representante público eletivo, sequer mencionou qualquer
informação sobre a composição do conselho de governo.
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2.2. DESORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICAS NA REGIÃO DO MORADA
DA SERRA EM 16/03/2023 - CUSTOS LEGIS - CRIAÇÃO INFORMAL DE
“CORREDOR DO PREFEITO” DSICRIMINAÇÃO COM OS MORADORES E A
FALHA MINISTERIAL EM NÃO DETECTAR TAIS IRREGULARIDADES

https://www.facebook.com/photo/?fbid=583841497112581&set=pb.100064602075751.-2207520000.

Causa perplexidade do parquet ter pugnado o declínio de competência da

justiça comum para a especializada em desfavor de TONIS SOUSA e inúmeras

irregularidades e falta de transparência no município de Ibirité/MG.

A audiência pública realizada em 16/03/2023 na Escola Municipal do

Barreirinho localizada no bairro Vista Alegre foi desorganizada, aparentemente

passando a impressão em evitar com que a os munícipes dos bairros Primavera,

Nossa Senhora de Lourdes, Barreirinho, Águia Dourada, Morada da Serra e Morada

do Sol não participassem.

Além da desorganização foi constatado no local, sistema de som com

problemas, iluminação precária (vagalume - pisca pisca), falta de seriedade nesses

eventos, além disso, o ridículo CORREDOR DO PREFEITO, uma postura

discriminatória entre “agentes públicos" e pessoas “moradores”, sem nenhuma

comunicação prévia, algo completamente estranho. Elaboração de regra não escrita

e divulgada previamente deve ser reprimida pelo parquet com veemência.

Como é sabido, o Poder Executivo tem pleno conhecimento da situação

devido a grande dificuldade dos moradores que não possuem carros para deslocar

à Escola Municipal do Barreirinho. O transporte subsidiado pelo Poder Público

municipal (TARIFA ZERO) possui quadro de horário definido com média de tempo

entre uma e duas horas, o que praticamente inviabiliza a população de se deslocar

ao local. Absurdo.
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2.3. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA REDAÇÃO DO ARTIGO SEGUNDO
DO PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DOS R$ 70 MILHÕES - AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONTRAIR EMPRÉSTIMO NO VALOR DE ATÉ R$ 70.000.000,00
(SETENTA MILHÕES DE REAIS) JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-
PROGRAMA FINISA. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

https://www.camaraibirite.mg.gov.br/sessoes/relatorioVotacao/179/true/1604/0/S

Outro ponto que uma atuação ministerial é a exigência do Poder Executivo

em especificar a destinação dos recursos públicos, a reforma dos prédios e a

especificação / direcionamento. Na discussão do pedido de empréstimo, nenhum

integrante do Poder Executivo esteve presente, inclusive foi formulado o pedido de

vista e indeferido pelo vereador RIVALDO PEREIRA DE SOUZA, presidente da

comissão.
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Projeto encaminhado e aprovado

(...) Sr. Presidente, Tenho a grata satisfação de submeter à
consideração deste egrégio Poder Legislativo Municipal, para fins de
apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que
disciplinam o processo legislativo, Projeto de Lei que versa acerca
da autorização ao Poder Executivo para contratar operação de
crédito no valor de até 70 (Setenta milhões de reais) junto à
Instituição Financeira Oficial, Caixa Econômica Federal –
PROGRAMA FINISA. A presente proposta possui como finalidade a
obtenção de empréstimo junto a Instituição Financeira (Caixa
Econômica Federal), para fins de viabilizar obras de Infraestrutura
Urbana e Rural, Manutenção e Ampliação de Prédios Públicos no
Município de Ibirité. Um conjunto obras e de serviços fundamentais
para o desenvolvimento socioeconômico da região, a melhoria da
infraestrutura Municipal é fundamental, pois favorece um melhor
ambiente de negócios, na atração de mais investimentos, na
competitividade das empresas e na geração de empregos. Afinal,
melhorias na infraestrutura urbana e rural servem como base para o
bom funcionamento, formado pelas redes básicas de distribuição e
condução, em outras palavras, são todos os elementos que
permitem que a população viva confortavelmente.. Atenciosamente,
WILLIAM PARREIRA DUARTE Prefeito (grifo nosso).

https://www.camaraibirite.mg.gov.br/noticia/comissao-de-justica-129

Verifica-se a FALTA DE TRANSPARÊNCIA do Poder Executivo no pedido de
empréstimo em até R$ 70.000.000,00 e o parquet preocupado com TONIS SOUSA
ao pugnar pelo declínio de competição. Absurdo.
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2.4. CASO JEOVA JIREH TRANSPORTES CAÇAMBAS E LOCAÇÕES LTDA -
MERA DESISTÊNCIA NO PROCESSO LICITATÓRIO 078/2022 E A AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES (PARENTES) NO SERVIÇO PÚBLICO

Conforme manifestação 561245082022-7, realizada por Paulo César de

Souza foi levado ao conhecimento a situação do processo licitatório da Jeova Jireh

Transportes Caçambas e Locações LTDA, Inquérito Civil número

MPMG-0114.22.000200-9, processo licitatório ocorrido no mês de Junho de 2022,

20/06/2022 - Processo n° 078/2022 Pregão presencial n°
003/2022 VALOR: R$ 2.400,000,00 (DOIS MILHÕES E
QUATROCENTOS MIL REAIS)

Constata-se demandas em que há evidências de irregularidades, visto que

no momento em que foi denunciado ao MPMG, verifica-se relação do vencedor da

licitação com membros de sua família no serviço público e a relação do vencedor

com o gestor público, conforme TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS -

ELEIÇÕES 2020
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3. TONIS SOUSA E A INSATISFAÇÃO DE SERVIDORES ATRELADO AO
SERVIÇO PÚBLICO ELETIVO E COMISSIONADO

Antonio Maria Carvalho de Sousa, conhecido como “TONIS SOUSA”, é

famoso no município de Ibirité por suas postagens, nas redes sociais, por questionar

os representantes públicos nas esferas municipal, estadual e federal.

Em diversas publicações nas redes sociais, não se observa nenhuma

intenção em injuriar os agentes públicos, e nesse aspecto, se não há dolo, não há

crime. Os agentes públicos estão acostumados em ser elogiados por seus familiares

e assessores. A cobrança aos representantes públicos nas redes sociais não pode

ser compreendida como injúria.

Noutro giro, há de se retirar do imaginário popular a crença de que a internet

é uma "terra sem lei", onde é possível vociferar qualquer tipo de ofensa aos demais;

caluniar, difamar e colericamente expressar seus sentimentos sem qualquer sanção

ou prejuízo, por mais nocivos que sejam. Nesse sentido, é necessário que a

população entenda que assim como na vida que mantemos fora das redes sociais

as relações virtuais também devem se pautar pelas regras de civilidade e que,

quando estas forem quebradas, as punições legais serão devidamente aplicadas,

respeitado o devido processo legal.

A injúria é conceituada como sendo a atribuição de qualidade negativa a

alguém, capaz de violar sua honra subjetiva, aqui compreendida como a

dignidade/decoro social. Por seu turno, a difamação é conceituada como sendo o

ato de se imputar algum fato a alguém, que não caracteriza ilícito penal mas que é

desonroso, ainda que verdadeiro, e que seja capaz de afetar a honra objetiva, vale

dizer, a reputação do ofendido.

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha, ao comentar a respeito dos

crimes contra a honra, comparando as três figuras, "chegamos às seguintes

conclusões: na calúnia e na difamação há imputação de um fato concreto, que na

primeira (calúnia) deve ser falso é definido como crime, requisitos não exigidos na

segunda (difamação); na terceira (injúria), a acusação é genérica, encerrando, em

tese, um vício, um defeito ou uma má qualidade da vítima, menoscabando-a. Nos

dois primeiros, a frase desonrosa deve chegar ao conhecimento de outrem. Já na

injúria, dispensa-se o conhecimento por terceiros.
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https://www.facebook.com/alandamusica/videos/740651327769826

Em uma conjuntura política no município de Ibirité, 2023, seria confuso toda

população elogiar a Administração Pública Municipal (Executivo e Legislativo). A

forma de governança na casa legislativa e na prefeitura é confusa.

Apesar de William Parreira Duarte ter logrado êxito no Tribunal Superior

Eleitoral, onde reverteu a cassação por maioria absoluta, no Colendo Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais, realizada em 20/09/2022, o magistrado Cássio

Azevedo Fontenelle, aos 32:24 apontou desorganização ao município inclusive

comparou com cidades do interior.
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< https://www.youtube.com/watch?v=i7W3Swxt1lQ >

Ao proclamar no voto na em 20 de setembro de 2022, sessão transmitida

na plataforma youtube, < https://www.youtube.com/watch?v=i7W3Swxt1lQ > do

Colendo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, asseverou o magistrado

Cássio Azevedo Fontenelle, aos 32:24 a palavra desorganização, se referindo que

prefeitura acreditar na desorganização do município de Ibirité/MG a encartar nos

autos decretos da prefeitura municipal de Ibirité, via PROGER, forjados.

JUIZ CÁSSIO FONTENELLE. Trata-se de embargos de declaração (Id
70620897) interpostos por William Parreira Duarte e Paulo Telles da Silva
contra o acórdão de Id 706166876 que, por maioria, deu parcial provimento
ao recurso, com a consequente cassação dos mandatos de William Parreira
Duarte e Paulo Telles da Silva, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Ibirité/MG, mantendo-se, todavia, a improcedência do pedido
em relação a Evaldo Antônio de Assis. Alegam os embargantes, em
síntese, que o voto condutor do acórdão vergastado se baseou em
premissa equivocada, ao considerar que o Programa Habitar não possuía
embasamento jurídico válido, por supostamente ter sido executado após a
revogação do estado de calamidade no município, não se enquadrando nos
permissivos legais previstos no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504 /97. Afirmam
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que, nos termos do Decreto Municipal nº 6.565, de 17/07/2020, o estado de
calamidade foi prorrogado até o dia 31/12/2020, legitimando a execução do
programa social nesse período, conforme autoriza o já mencionado § 10 do
art. 73 da Lei nº 9.504/97. (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS. Julgamento dos embargos declaratórios. Ano 22. n° 173, Belo
Horizonte, segunda feira, 26 de setembro de 2022, p.50).

https://www.youtube.com/watch?v=KtOF1Epumr4

A divulgação nas redes sociais do podcast “FALOW” reforça a ideia em

manifestar o pensamento, nos termos do art. 5°, IV, da CR/88. TONIS SOUSA

participa do programa e expõe claramente o seu pensamento sobre a ineficiência do

funcionamento dos conselhos no município. Aos 41: 58 minutos discorre (...) o

Conselho Municipal de Saúde está atrelado à gestão parreira, à gestão carina

Bitarães (Secretária Municipal de saúde), não estamos vendo um conselho que

fiscaliza, que acompanha as demandas, daqueles usuários que ficam cerca de oito

horas, dez horas, doze horas por dia (grifo nosso).
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4. OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS REDES SOCIAIS

A Constituição Federal, inciso IV, do art. 5° estabelece a liberdade da

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não se busca proibir

alguém em expor a sua insatisfação e descontentamento com os representantes

públicos. Assevera Paulo César de Souza (2023, p. 376) a liberdade de expressão,

de opinião e pensamento não se confunde com aqueles que ocultam a

manifestação por trás das redes sociais, perfis falsos, com o propósito de obter

curtidas ou visualizações.

Atesta Bernardo Gonçalves Fernandes (2020, p. 1068)

Conforme entendimento do STF, a liberdade de expressão não é
absoluta e pode sofrer limitações, desde que razoáveis e
proporcionais, com o objetivo de prestigiar outros direitos e garantias
de mesmo status, como a vida privada e a intimidade. Os tratados e
as convenções internacionais corroboram essa interpretação, no
sentido de que a liberdade de expressão, embora ocupe lugar de
destaque no rol dos direitos fundamentais, encontra limites quando
seu exercício importe em menoscabo de direitos alheios.

Na mesma direção Ana Paula Barcellos (2018, 232)

O Estado não poderá aprovar lei restringindo a liberdade de
expressão (art. 5º, IV) ou a liberdade de crença (art. 5º, VI), mas
poderá disciplinar qualificações exigidas para determinadas
profissões (art. 5º, XIII). Essa disciplina deverá observar,
necessariamente, a legalidade, a isonomia, a
razoabilidade/proporcionalidade e a segurança jurídica. Na verdade,
qualquer ação estatal, não apenas aquelas diretamente relacionadas
com direitos fundamentais, deverá obediência a esses princípios.

Em breve estudo, feito n° 0600128-13.2020.6.13.0288, Justiça Eleitoral,

representação movida por WILLIAM PARREIRA DUARTE, contra um internauta, e

na prolação da sentença de piso foi vedado a exclusão do perfil do representado
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por se tratar de medida excessiva para a reprimenda dos atos praticados,

configurando na compreensão “aquo” censura.

No ano de 2020, um elemento, imputou ao senhor William Parreira Duarte,

então prefeito e candidato à reeleição em Ibirité/MG como “candidato da rede de

prostíbulos”, propalou ainda que William seria uma espécie de “CAFETÃO” que

"agenciava garotas de programa" entre outras expressões.

Na compreensão do juízo “aquo” a publicação teve por finalidade em

atacar William Parreira Duarte como candidato.

(...) Todavia, verifica-se claramente que as publicações não visam
apenas criar uma visão negativa do representante enquanto pessoa,
mas sim enquanto candidato. O intuito é dissuadir o voto, o que se
observa por meio do uso de expressões como: "esse é o candidato
do adultério"; "esse é o candidato da rede de prostíbulos"; "esse é o
candidato bêbado desvairado"; "e aí, povo de Ibirité, é sério que este
cara será nosso prefeito novamente?". Estamos diante, portanto, de
clara propaganda eleitoral negativa, que rompe os limites da
liberdade de expressão e afeta negativamente a livre e imaculada
escolha do voto pelos eleitores.

A liberdade de expressão possui limites e a sentença prolatada converge

com a doutrina majoritária.

(...) Constatada a extrapolação dos limites da liberdade de
expressão e confirmada a existência das publicações pelo
Cartório Eleitoral, foi determinada a intimação da empresa
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA para identificar o
autor da publicação e a remoção do conteúdo irregular.
Conforme determinado, à empresa representada compareceu aos
autos, de forma temporânea, para comprovar o cumprimento da
decisão, retirando do ar as páginas apontadas, e trazer os dados
telemáticos referentes ao responsável pelas publicações. Uma vez
que o servidor de internet é que pode apontar, cabalmente, o local
de onde partiram as publicações, a empresa Facebook Serviços
Online do Brasil LTDA identificou o endereço de IP utilizado para a
publicação e o servidor de internet responsável, qual seja, empresa
Telefônica Brasil SA. Em decisão proferida pelo juízo eleitoral foi
determinada a exclusão do Facebook do polo passivo da lide.
Determinada ainda a intimação da Telefônica Brasil SA.
Devidamente intimada para identificar o cliente cujos dados
conferem com aqueles repassados pelo Facebook, a empresa
Telefônica Brasil SA juntou, dentro do prazo concedido, as
informações necessárias à correta identificação da pessoa natural
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responsável pela publicação, por seu número de linha usado na
prática do ato, nome completo, CPF, endereço completo, entre
outros dados. O art. 22, X, da Resolução do TSE nº 22.610/2019,
que dispõe sobre a propaganda eleitoral, veda a propaganda
eleitoral que difamar, caluniar ou injuriar qualquer pessoa. A
vulgaridade das publicações foi constatada no presente
procedimento. Como bem assevera o Ministério Público Eleitoral em
seu parecer, "não existe dúvida sobre o caráter ilícito das postagens
realizadas pelo representado. Afirmar que determinado candidato é
o “candidato do adultério”, “candidato da rede de prostíbulos”,
“candidato bêbado desvairado” ou “candidato da balada”,
evidentemente extrapola o direito de livre manifestação do
pensamento e se caracteriza como injúria".

O posicionamento “aquo” reforça o entendimento que a internet não é terra

sem lei.

(...) Há de se retirar do imaginário popular a crença de que a internet
é uma "terra sem lei", onde é possível vociferar qualquer tipo de
ofensa aos demais; caluniar, difamar e colericamente expressar seus
sentimentos sem qualquer sanção ou prejuízo, por mais nocivos que
sejam. É necessário que a população entenda que assim como na
vida que mantemos fora das redes sociais as relações virtuais
também devem se pautar pelas regras de civilidade e que, quando
estas forem quebradas, as punições legais serão devidamente
aplicadas, respeitado o devido processo legal. A injúria é
conceituada como sendo a atribuição de qualidade negativa a
alguém, capaz de violar sua honra subjetiva, aqui compreendida
como a dignidade/decoro social. Por seu turno, a difamação é
conceituada como sendo o ato de se imputar algum fato a alguém,
que não caracteriza ilícito penal mas que é desonroso, ainda que
verdadeiro, e que seja capaz de afetar a honra objetiva, vale dizer, a
reputação do ofendido. Nas palavras de Rogério Sanches Cunha,
ao comentar a respeito dos crimes contra a honra, comparando
as três figuras, "chegamos às seguintes conclusões: na calúnia
e na difamação há imputação de um fato concreto, que na
primeira (calúnia) deve ser falso é definido como crime,
requisitos não exigidos na segunda (difamação); na terceira
(injúria), a acusação é genérica, encerrando, em tese, um vício,
um defeito ou uma má qualidade da vítima, menoscabando-a.
Nos dois primeiros, a frase desonrosa deve chegar ao conhecimento
de outrem. Já na injúria, dispensa-se o conhecimento por terceiros."

(...) No caso em questão é notório o caráter injurioso das
publicações colacionadas à inicial. Ao apontar William Parreira
Duarte como "adúltero", "bêbado desvairado", "mentiroso" e outras
características, está configurada a injúria, ao passo que, ao
apontá-lo também como "proprietário de rede de prostíbulos" e
afirmar que ele "agencia garotas de programa", perfaz-se a
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difamação. Na hipótese em que atribuiu a traição à pessoa de sua ex
noiva em local determinado, tem-se a atribuição de fato certo e
determinado, que configura a difamação. A difamação e a injúria,
isoladamente consideradas, não são suficientes pra atrair a
competência desta Especializada.

(...) Todavia, verifica-se claramente que as publicações não visam
apenas criar uma visão negativa do representado enquanto pessoa,
mas sim enquanto candidato. O intuito é dissuadir o voto no
representado, o que se observa por meio do uso de expressões
como: "esse é o candidato do adultério"; "esse é o candidato da rede
de prostíbulos"; "esse é o candidato bêbado desvairado"; "e aí, povo
de Ibirité, é sério que este cara será nosso prefeito novamente?".
Estamos diante, portanto, de clara propaganda eleitoral negativa,
que rompe os limites da liberdade de expressão e afeta
negativamente a livre e imaculada escolha do voto pelos eleitores.

Em sua defesa aduz o representado que não é o responsável pelas
publicações, questionando a ligação entre o IP apontado nos autos e
a pessoa do representado. A ele não assiste razão. Verifica-se nos
autos que ao ser intimada, a empresa Facebook Serviços Online do
Brasil LTDA apontou o endereço de IP específico responsável pelas
publicações objeto deste processo. Considerando a multiplicidade de
condutas e sua gravidade, fixo a multa no importe de R$ 10.000,00.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o munícipe ANTÔNIO MARIA CARVALHO DE SOUSA,

codinome “TONIS SOUSA” não cometeu delito descrito no artigo 326 (...) Injuriar

alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a

dignidade ou o decôro.

Verifica-se nos autos que a manifestação, publicada nas redes sociais de

TONIS SOUSA à denunciada e seus familiares não possui intenção em atingir a

pessoa privada, mas como parlamentar, pessoa pública, eleita democraticamente

nas urnas. Ninguém é forçado a ingressar na vida pública e dentro dos limites

democráticos precisa suportar as críticas da população.

TONIS SOUSA sempre conectou, democraticamente, os espaços virtuais

facebook e instagram e esse declínio da competência à Justiça Especializada

formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi negativo, visto que há inúmeros

problemas no município, falta de transparência do Poder Executivo e Legislativo em

Ibirité e o elevado custo da máquina ministerial ao erário público.
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