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RESUMO

Trata-se de um trabalho acadêmico intitulado: A MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO EM
PODCASTS E O ARTIGO 5°, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: breves comentários. A
presente dissertação consiste em aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos no Curso de
Graduação em Ciências do Estado, matrícula n° 2020430791, ministrado na Faculdade de
Direito da UFMG. Utilizou-se referências bibliográficas: Ana Paula de Barcellos (2018);
Bernardo Gonçalves Fernandes (2020); Paulo César de Souza (2023); Nathalia Masson
(2016). publicação de trabalho acadêmico, apresentação de podcast no Brasil e EUA, bem
como, a  Constituição Federal e  julgado do Supremo Tribunal Federal.
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ABSTRACT

This is an academic work entitled: THE MANIFESTATION OF THOUGHT IN PODCASTS
AND ARTICLE 5, IV OF THE FEDERAL CONSTITUTION: brief comments. The present
dissertation consists of improving the knowledge acquired in the Graduation Course in State
Sciences, registration number 2020430791, taught at the Faculty of Law of UFMG.
Bibliographical references were used: Ana Paula de Barcellos (2018); Bernardo Gonçalves
Fernandes (2020); Paulo César de Souza (2023); Natalia Masson (2016). publication of
academic work, podcast presentation in Brazil and USA, as well as the Federal Constitution
and judgment of the Federal Supreme Court.
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सारांश

यह एक अकाद�मक काय� है िजसका शीष�क है: द मे�नफे�टेशन ऑफ थॉट इन पोडका��स एंड आ�ट�कल 5, IV
ऑफ द फेडरल कॉि��ट�यशून: �ीफ कम��स। वत�मान शोध �बधं म� UFMG के �व�ध सकंाय म� पढ़ाए जाने
वाले रा�य �व�ान म� �नातक पा�य�म, पजंीकरण स�ंया 2020430791 म� �ा�त �ान म� सधुार करना
शा�मल है। �ंथ सचूी सबंधंी सदंभ� का उपयोग �कया गया था: एना पाउला डी बारसेलोस (2018); बना�ड�
ग�सा�वेस फना�डीस (2020); पाउलो सीजर डी सजूा (2023); नता�लया मसैन (2016)। अकाद�मक काय� का
�काशन, �ाजील और सयं�ुत रा�य अमे�रका म� पॉडका�ट ��त�ुत, साथ ह� साथ सघंीय स�ंवधान और सघंीय
सव��च �यायालय के �नण�य।

क�वड�: �ाज़ील; रा�य �व�ान; फ़ुटबॉल; इ�बराइट; सगंीत; पॉडका�ट; नी�त; अमेर�का
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1. INTRODUÇÃO

O podcast é uma ferramenta de áudio que iniciou no Brasil em 2004, mas

antes desse termo surgir, esse tipo de ação já era presente em alguns sites de

notícias, gerando mais facilidade para a absorção das informações. Compreende a

literatura ser um meio de comunicação através do áudio que possui diversos

formatos com uma infinidade de conteúdos.

Assim, os mais populares costumam falar sobre sociedade, cultura,

educação, estilo de vida e saúde, religião e espiritualidade e comédia. Também

podem ser em diferentes formatos, como entrevista, reportagem, contos de história,

análise, ficção, aulas, dentre outros.  (AGÊNCIA SENADO).

Além disso, o tamanho do podcast pode variar a depender do tema. Uma

das principais vantagens do podcast para o ouvinte é a sua disponibilidade na

internet, para ouvir quando e onde desejar (AGÊNCIA SENADO).

Constata-se que há diversos temas e formatos de apresentação como

educação, futebol, política, religião entre outros. No Brasil, o primeiro podcast foi

publicado em 21 de outubro de 2004 com o Digital Minds, do podcaster Danilo

Medeiros. A data é um marco tão importante que passou a ser considerado o dia do

podcast no Brasil. Desde então, a popularização do podcast foi crescendo

(AGÊNCIA SENADO).

Uma pesquisa realizada pela Globo em parceria com o Ibope constatou que

57% da população brasileira começou a consumir podcast no período da pandemia.

Atualmente grandes veículos de comunicação estão produzindo podcasts

jornalísticos, reinventando a forma de transmitir informações. O Senado Federal

também aderiu aos podcasts. A coordenadora de conteúdos digitais da Rádio

Senado, Fernanda Nardelli, ressalta o diferencial do formato para divulgar o trabalho

do  Legislativo. (AGÊNCIA SENADO).

Segundo Adão e Silva (2023) dados extraídos de pesquisa junto aos

ouvintes no ano de 2019, os dez temas mais ouvidos, por ordem de interesse,

foram: Cultura Pop, Humor e Comédia, Ciência, História, Política, TV & filmes,

Sociedade e cultura.

No programa podcast FALOW “o poder da conversa”, apresentado em 26 de

janeiro de 2023, na ACC (Academia Cultural Comunitária), localizado no município
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de Ibirité/MG, apresentado por Alan Fernandes Rocha (Alan da Música) e

convidados: Paulo César de Souza (Estudante de graduação em CIÊNCIAS DO

ESTADO, na Faculdade de Direito da UFMG); Gessiara Ester da Silva - GIZA

ESTER (Líder da Comissão dos desabrigados de Ibirité) e Henrique Lazarotti De

Oliveira, (Advogado e ex candidato a prefeito em Ibirité/MG, no pleito de 2020).

Conforme falas captadas em 26/01/2023,pontuaram os convidados.

Paulo César de Souza

Aos 21:28 In verbis (...) Esse artigo 249 da Lei Orgânica do Município
de Ibirité precisa ser cumprido com a eleição do biênio 2023/2024. Eu
defendo não só o cumprimento mas, a reforma. Em conversa com o
vereador Neto, fiquei extremamente indignado e revoltado porque ele
disse que não teve eleição no primeiro biênio

Henrique Lazarotti de Oliveira

Aos 25:47 In verbis (...) , eu queria pegar a deixa do Paulo que acabou
de comentar agora, falar um pouquinho do que pode ser as causas,
todos esses esquecimentos, esses apagões de Ibirité. Os problemas
dos conselhos é uma coisa tônica, já era muito ruim nos tempos dos
Pinheiros e conseguiu ficar ainda pior na gestão do William Parreira.

Gessiara Ester da Silva sobre o assistencialismo político no município

Aos 1:30:55 In verbis (...) vou frisar isso aqui, é de assessor do
prefeito (William Parreira) que acha que a gente não sabe, que trabalha
no projeto, que usa o nome e tem alto gabarito e trabalha na vila,
como se ele tivesse fazendo

Assevera Ana Paula de Barcellos (2018, p. 228), a liberdade de expressão é

um direito individual clássico, titularizado por cada indivíduo (art. 5º, IV e IX), mas

tem igualmente dimensões coletivas: a Constituição trata da liberdade de imprensa

e dos meios de comunicação (art. 220), e é amplamente consolidada a relação

direta que a liberdade de expressão tem com o debate político e com a democracia.

A liberdade de reunião é naturalmente coletiva e individual ao mesmo tempo (art. 5º,

XVI) já que cada pessoa tem a liberdade de reunir-se nos termos do dispositivo

constitucional, mas o direito de reunião apenas faz sentido quando se trate de um
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grupo. O mesmo se passa com a liberdade de culto (art. 5º, VI), que é a

manifestação coletiva da liberdade de crença. Assim, a liberdade de expressão em

podcast se amolda ao ensinamento da professora Ana Paula de Barcellos, bem

como, a corrente majoritária.

Em outra apresentação, realizada em 07/03/2023, sob apresentação de

Alan Fernandes Rocha (Alan da música), e convidados: António Maria Carvalho de

Sousa (Tonis Sousa); Edson Gomes Paraguai (Edson Tall) e Paulo César de

Souza, abordaram assuntos relevantíssimos do município de Ibirité.

A falta de transparência na aprovação imoral dos R$ 70 milhões não passou

despercebido pelo convidado Paulo César de Souza.

Aos 36:22 (...) in verbis: nesse específico dos R$ 70 milhões, o erro
começou na CCJ (Comissão de constituição de Justiça da Câmara
municipal de Ibirité), visto que não teve nenhum representante do
Poder Executivo para explicar a obscuridade do artigo segundo, mais
precisamente o procurador do município, deveria estar na CCJ, e no
momento que foi formulado o pedido de vista, para o presidente,
vereador Rivaldo Souza, por questão de bom senso, deveria ter
concedido, inclusive o Dr. Wagner Fernandes Miguel, que nos
acompanha, disse para ele, eu mesmo falei para ele (...) Dr. Wagner
esse artigo está obscuro.

Antonio Maria Carvalho de Sousa - Tonis Sousa,

Aos 28:30 (...) in verbis: o vereador Rivaldo Souza é uma pessoa que
tem grande instrução,um conhecimento, alegar que o prefeito explicou
o que deveria ser feito na CCJ, nas falas de Paulo e Edson
observamos que hoje dentro de nossa Câmara de Ibirité, são os
interesses próprios de cada um.

Edson Gomes Paraguai - Edson Tall

Aos 24:48 (...) in verbis: quem comanda é o prefeito (William Parreira
Duarte), se ele mandar votar A, votam A, se ele mandar votar B, votam
B. Aquele R$ 70 milhões ia passar nem que seja na “tora”, na guela
abaixo,  não adianta vereador tentar,

Com base na apresentação do podcast “FALOW” constatamos que a

produção de conteúdos incentiva o exercício da cidadania. Assim no Brasil podcast

é praticamente sinônimo de programas de áudio, devido à pouca produção de

podcasts em vídeo (que, quando existem, são chamados apenas de “videocast”).
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Alguns fatores para essa preferência pelo podcast em áudio pode ser a facilidade

edição em comparação com um programa audiovisual e o fato de que muitos

podcasts são gravados através de Skype e programas similares, e não com todos

os participantes presencialmente juntos (LUIZ E ASSIS, 2010).

2. DESENVOLVIMENTO

A manifestação do pensamento em podcast possui proteção constitucional.

Assevera Paulo César de Souza (2023, p.376) o pluralismo de idéias e a liberdade

são valores estruturantes do sistema democrático. Nessa direção, como pontua

Paulo, a Constituição da República de 1988 protege as manifestações de opiniões

dos meios de comunicação, bem como, a liberdade de criação humorística. Aponta

a redação do artigo 5° IV da Constituição Federal (...) IV - é livre a manifestação do

pensamento, sendo vedado o anonimato (BRASIL, 1988).

Ensina  Bernardo Gonçalves Fernandes ( 2020, p. 484)

Por liberdade de pensamento e de manifestação entendemos a
tutela (proteção) constitucional a toda mensagem passível de
comunicação, assim como toda opinião, convicção, comentário,
avaliação ou julgamento sobre qualquer temática, seja essa
relevante ou não aos olhos do interesse público, ou mesmo
dotada - ou não - de valor.*4 Por isso mesmo, não é apenas a
transmissão da mensagem falada ou escrita que encontra
proteção constitucional, como ainda a mensagem veiculada por
meio de gestos e expressões corporais.

A proteção constitucional na carta magna se estende aos programas de

podcast. Constata-se no relato de Paulo César de Souza, em 07/03/2023, fala

captada aos nove minutos e catorze segundos (...) e o ponto negativo,

lamentavelmente. o episódio ocorrido na Câmara de Vereadores de Ibirité, na

primeira discussão da aprovação dos R$ 70 MILHÕES, fui surpreendido com a

presença de policiais, horas depois estiveram na porta da minha residencia, e eu

busquei resposta na Ouvidoria-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

(Encaminhamos sua manifestação à 2ª Região da Polícia Militar, que nos informou

que em decorrência da manifestação realizada por vossa senhoria, foi instaurado

________________________________________________________________________________________________________________________

A MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO EM PODCASTS E O ARTIGO 5°, IV DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: breves comentários

4



procedimento para apurar as circunstâncias dos fatos. Ressaiu que, em análise aos

fatos, foi contatado que no dia 16/02/2023, por volta das 15h34min, houve uma

denúncia relatando um tumulto no interior da Câmara dos Vereadores de Ibirité,
conforme registro de chamada nº 2023-26350100-6. A denúncia foi realizada, via

telefone para a 214ª Cia PM, tendo a solicitante se identificado como Suelen).

Resposta da Ouvidoria-geral da PMMG contido no protocolo n° 1802202317631
sobre a presença de policiais militares na Câmara de Vereadores de Ibirité/MG.

(...) Prezado Senhor, A Ouvidoria Geral do Estado (OGE), por intermédio da
Ouvidoria de Polícia agradece e ressalta a importância de manifestar-se
para auxiliar no aperfeiçoamento dos serviços públicos. Encaminhamos sua
manifestação à 2ª Região da Polícia Militar, que nos informou que em
decorrência da manifestação realizada por vossa senhoria, foi instaurado
procedimento para apurar as circunstâncias dos fatos. Ressaiu que, em
análise aos fatos, foi contatado que no dia 16/02/2023, por volta das
15h34min, houve uma denúncia relatando um tumulto no interior da
Câmara dos Vereadores de Ibirité, conforme registro de chamada nº
2023-26350100-6. A denúncia foi realizada, via telefone para a 214ª Cia
PM, tento a solicitante se identificado como Suelen; Em decorrência do
chamado uma equipe policial compareceu ao local, não houve necessidade
de atuação, tão somente a presença da Polícia Militar no local; em relação
ao outro evento mencionado pelo reclamante, na rua Áustria, bairro
primavera, Ibirité. Não se vislumbrou nenhuma irregularidade por parte dos
agentes públicos; na ocasião, o denunciante apenas relata a abordagem,
contudo, não aponta condutas irregulares; o local onde a abordagem
ocorreu, trata-se de uma área de aglomerado, onde há grande incidência
de tráfico de drogas e indivíduos envolvidos em criminalidade, portanto,
verifica-se tratar de uma abordagem preventiva de rotina, sem relato de
qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais militares que atuam
na região; com base nos elementos probatórios inseridos nos autos, ao
final, optou o encarregado pelo arquivamento dos autos. Pelo exposto,
tendo em vista as informações apresentadas e esgotadas as competências
da Ouvidoria de Polícia, informamos que a presente manifestação será
encerrada. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários. Por fim, solicitamos a gentileza de preencher a pesquisa de
satisfação, clicando no link: https://forms.gle/WuhbZ8je89uHF3Z98
Atenciosamente, Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais.
06/03/2023 13:39:57 (grifo nosso).

Verifica-se que a fala de Paulo César de Souza, no podcast, sobre o

gravíssimo acontecimento ocorrido na Câmara de Vereadores acerca do ingresso

de policiais fortemente armado, em 16/02/2023, conforme registro de ocorrência

policial nº 2023-26350100-6, denúncia via telefone para a 214ª CIA da PMMG,

tendo a solicitante se identificado como Suelen, supostamente, servidora da
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Prefeitura Municipal de Ibirité/MG, incomodada com a insatisfação de manifestantes

no interior da Casa Legislativa.

Nessa senda, explana Nathalia Masson (2016, p. 239) o indivíduo possui a

liberdade de pensamento , prerrogativa ínsita à própria existência. Como o teor

desses pensamentos não são acessíveis a terceiros, pouco importa se são imorais,

ilegais ou pecaminosos; são possíveis e livres, independentemente de qualquer

proteção jurídica.

As possibilidades de pesquisas aprofundadas sobre o assunto são várias.

Este artigo não pretende resolver nenhum grande dilema, mas somente apontar

possíveis caminhos por onde essas pesquisas podem caminhar.

Assim, a doutrina majoritária posiciona que são as normas constitucionais

que estabelecem e protegem de forma imperativa, note-se os fundamentos do

direito privado: a liberdade em suas múltiplas manifestações, inclusive a liberdade

de iniciativa, a autonomia da vontade, a dignidade e a igualdade. Também é o texto

constitucional que consagra o indivíduo e seus direitos como centro do sistema

jurídico e como fim último da atuação estatal, impondo limites, assim, às

possibilidades de ação fornecidas pelo direito público (BARCELOS, 2018).

Conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM
RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM
PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À
IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À
ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO
RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra
decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca
de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens
publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à
imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o
Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de
publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer
tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição
preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma
pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e
liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém,
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demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada
e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada
das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato
praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de
expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de
notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi
apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de
reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a
veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que
fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se
nega provimento. (Rcl 51514 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-035  DIVULG 27-02-2023  PUBLIC 28-02-2023)

Constata-se em programa de podcast com elevado alcance e um desses

programas é a participação de Neymar e Ronaldo, onde se falou sobre futebol.

Outro podcast polêmico foi inteligencia limitada, em forma de debate entre Nando

Moura e Nikolas Ferreira (podcast#329). Um programa em podcast interessante em

que aborda sobre a China, com informações precisas, reabertura das fronteiras da

China, a retomada dos negócios e o impacto no mercado global. Por fim, um

podcast americano. Song Explorer é um podcasts conceituado. Nele, Hrishikesh

Hirway entrevista músicos e bandas inteiras com o intuito de traçar o processo de

concepção de alguma música desses artistas. Pelo podcast já passaram artistas (e

bandas) como Iggy Pop, U2, MGMT, Wilco, Toro Y Moi, Alexandre Desplat, The

Lumineers, entre outros.

https://www.ibirite.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/podcast-da-semana---os-ciclistas-devem-ser-vistos/37326

(...) O IbiriCast desta semana alerta sobre as atitudes que os ciclistas devem tomar
para serem vistos enquanto transitam pelas ruas. Utilizar roupas claras,
principalmente a noite, assim como o capacete, são condutas de um ciclista
cauteloso no trânsito. Testar as luzes do capacete antes de sair, incluir campainha
na bicicleta, retrovisor e adesivos refletivos também asseguram a vida. (grifo nosso).
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3. CONCLUSÃO

Conclui-se que podcast é um meio de comunicação de elevada importância

na atualidade. O podcast pode assumir diversos propósitos didáticos, podendo ser

utilizado tanto para fomentar o desenvolvimento de capacidades quanto para

promover a aprendizagem colaborativa ativa. Compreende a doutrina que os

podcasts aumentam a motivação para aprender, enriquecem as fontes de

aprendizagem e melhoram as relações professores estudantes.

O fato da maioria dos podcasts brasileiros surgir por iniciativas pessoais e

voltados a nichos não valorizados pela “mídia tradicional” faz com que ele dê

suporte para o acesso à comunicação de setores eram marginalizados. Como o

podcast também possui a característica de permitir o acesso a programas antigos,

as possibilidades de distribuição de informação se ampliam, já que o destinatário

pode buscar um episódio antigo que contenha determinado assunto de seu

interesse, o que faz com que diversos podcasts procurem gerar conteúdo relevante

em nível municipal e nacional. A manifestação do pensamento em podcast possui

proteção  constitucional.

Conclui-se que os podcasts estão ganhando espaço diante de grupos

ignorados ou subestimados pela mídia de massa tradicional. A penetração vem

sendo cada vez maior, mesmo contando com a grande maioria dos programas

sendo feitos a partir de iniciativas pessoais como por exemplo o “FALOW” em

Ibirité, município da região metropolitana de Belo Horizonte.
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https://www.historiaeparcerias.rj.anpuh.org/resources/anais/19/hep2021/1627921194_ARQUIVO_9e2129305991594674f9aa1e572eacbc.pdf
https://www.historiaeparcerias.rj.anpuh.org/resources/anais/19/hep2021/1627921194_ARQUIVO_9e2129305991594674f9aa1e572eacbc.pdf


BRASIL. Agência Senado. Dia do Podcast é celebrado em 21 de outubro no Brasil.
20/10/2022, 20h38 - ATUALIZADO EM 20/10/2022, Disponivel em: <
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/10/20/dia-do-podcast-e-celebrado-
em-21-de-outubro-no-brasil#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20primeiro%20podcas
t,populariza%C3%A7%C3%A3o%20do%20podcast%20foi%20crescendo. > Acesso
em: 11 de Março de 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > Acesso em: 11
de Março de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 51514 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-035  DIVULG 27-02-2023  PUBLIC 28-02-2023

FALOW POD CAST. Falow Pod Cast. Assuntos políticos do município de Ibirité.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=KtOF1Epumr4 > Acesso em:
11 de Março de 2023.

FENÔMENOS PODCAST. NEYMAR JR - Fenômenos Podcast EP3. Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?v=0mecSU0cG-M > Acesso em: 11 de Março de
2023.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional / Bernardo
Gonçalves Fernandes 12. ed. rev., atual, e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

IBIRITÉ. Câmara Municipal. Projeto de Lei Ordinária 002/2023. Disponível em: <
https://www.camaraibirite.mg.gov.br/documento/projeto-de-lei-ordinaria-002-2023-16
04 > Acesso em: 11 de Março de 2023.

INTELIGÊNCIA LTDA. DEBATE POLÍTICO: NANDO MOURA VS NIKOLAS
FERREIRA - Inteligência Podcast #329 . Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=NNoflQPSHLY&t=2698s > Acesso em: 11 de
Março de 2023.

LUIZ, Lúcio e ASSIS, Pablo. O Podcast no Brasil e no Mundo: um caminho para a
distribuição de mídias digitais. Intercom - sociedade brasileira de estudos
interdisciplinares da comunicação. XXXIII congresso brasileiro de ciências da
comunicação, Caxias do Sul/RS, 02 a 06 de setembro de 2010.

MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016.

MINAS GERAIS. Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Pedido de
Esclarecimentos acerca de ingressos de policiais militares no interior da
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https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/10/20/dia-do-podcast-e-celebrado-em-21-de-outubro-no-brasil#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20primeiro%20podcast,populariza%C3%A7%C3%A3o%20do%20podcast%20foi%20crescendo
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/10/20/dia-do-podcast-e-celebrado-em-21-de-outubro-no-brasil#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20primeiro%20podcast,populariza%C3%A7%C3%A3o%20do%20podcast%20foi%20crescendo
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/10/20/dia-do-podcast-e-celebrado-em-21-de-outubro-no-brasil#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20primeiro%20podcast,populariza%C3%A7%C3%A3o%20do%20podcast%20foi%20crescendo
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.youtube.com/@alandamusica9967
https://www.youtube.com/watch?v=KtOF1Epumr4
https://www.youtube.com/watch?v=0mecSU0cG-M
https://www.camaraibirite.mg.gov.br/documento/projeto-de-lei-ordinaria-002-2023-1604
https://www.camaraibirite.mg.gov.br/documento/projeto-de-lei-ordinaria-002-2023-1604
https://www.youtube.com/hashtag/329
https://www.youtube.com/watch?v=NNoflQPSHLY&t=2698s


Câmara Municipal de Ibirité em 16/02/2023 e na residência de Paulo César de
Souza em 17/02/2023, protocolo de manifestação n° 1802202317631. Data e
hora da manifestação:18/02/2023, às 12:01.

SENSEL. The Song Explorer (MPE to Multitouch). Max & Morph: Multitouch.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=DttcPNH6FNU > Acesso em:
11 de Março de 2023.

SOUZA, Paulo César de. CIÊNCIAS DO ESTADO: Liberdade de Expressão e
Pluralismo de Ideias. Fórum Nacional de Publicações / Home Editora. Belém:
Home, 2023 pp.  376-377.

STARTSE. A CHINA ABRIU AS FRONTEIRAS! | A HORA DA CHINA especial.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=7kANkcKtiXA > Acesso em:
11 de Março de 2023.

COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO - PODCAST

PODCAST BRASIL

https://www.youtube.com/watch?v=7kANkcKtiXA

Nesta edição especial do programa A Hora da China, você fica sabendo tudo sobre
o processo de reabertura das fronteiras da China, a retomada dos negócios e o
impacto no mercado global. Além disso, acompanha as análises AO VIVO das
principais transformações que estão acontecendo no país.
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https://www.youtube.com/watch?v=DttcPNH6FNU
https://www.youtube.com/watch?v=7kANkcKtiXA
https://www.youtube.com/watch?v=7kANkcKtiXA


https://www.youtube.com/watch?v=0mecSU0cG-M
No terceiro episódio do Fenômenos Podcast, @Ronaldo e @Gaules recebem
@NeymarJrReal em uma resenha fenomenal!

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=899825691440692
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https://www.youtube.com/watch?v=0mecSU0cG-M
https://www.youtube.com/channel/UC5da8mf7_m2eLIlq-GUyxRw
https://www.youtube.com/channel/UC5da8mf7_m2eLIlq-GUyxRw
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=899825691440692


https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=899825691440692

Hoje o bicho vai pegar. NANDO MOURA e NIKOLAS FERREIRA vão debater e, com alguma sorte, não se
debaterem (apesar de que isso dá audiência…). O Vilela já renovou seu seguro de vida e pediu para a Mari e o
Noah irem para um hotel durante a live de hoje.

https://www.youtube.com/watch?v=NNoflQPSHLY&t=2698s
Nando Moura e Nikolas Ferreira (podcast#329)
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=899825691440692
https://www.youtube.com/watch?v=NNoflQPSHLY&t=2698s


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

https://www.youtube.com/watch?v=KtOF1Epumr4
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https://www.youtube.com/watch?v=KtOF1Epumr4
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PODCAST - ESTADOS UNIDOS

https://www.youtube.com/watch?v=DttcPNH6FNU

(...) Song Explorer é um dos podcasts estrangeiro conceituados. Nele, Hrishikesh Hirway entrevista músicos e
bandas inteiras com o intuito de traçar o processo de concepção de alguma música desses artistas. Pelo
podcast já passaram artistas (e bandas) como Iggy Pop, U2, MGMT, Wilco, Toro Y Moi, Alexandre Desplat, The
Lumineers, entre outros.

(...) Song Explorer is one of the highly regarded foreign podcasts. In it, Hrishikesh Hirway interviews musicians
and entire bands in order to outline the process of conceiving some of these artists' music. The podcast has
featured artists (and bands) such as Iggy Pop, U2, MGMT, Wilco, Toro Y Moi, Alexandre Desplat, The Lumineers,
among others.
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https://www.youtube.com/watch?v=DttcPNH6FNU


INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

ALAN FERNANDES ROCHA
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/MG/130001612968

ANTONIO MARIA CARVALHO DE SOUSA
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/45950/130000077572

EDSON GOMES PARAGUAI
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/MG/130001607685

NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/MG/130001611005
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https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/MG/130001612968
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/45950/130000077572
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/MG/130001607685
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/MG/130001611005


HENRIQUE LAZAROTTI DE OLIVEIRA
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130000743841

ANTÔNIO PINHEIRO JÚNIOR
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130001154429

RIVALDO PEREIRA DE SOUZA
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130001260909

FRANCISCO SOARES DE AQUINO NETO
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130000781921

ALEXANDRE BRAGA SOARES
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130000868422
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https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130000743841
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130001154429
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130001260909
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130000781921
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130000868422


WILLIAM PARREIRA DUARTE
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/45950/130001108585
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