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excelrtrísstruo sENHoR sUpERtNTENDENTE REGIoNAL DA potícta reognal eru AIAGoAs.

ALFREDO GASPAR DE MENDONçA NETO, brasileiro, casado, inscrito no CNPJ/MF

(Candidato/Eleições 2020) sob o ns 38.704.083/0001-72; com demais dados constantes de seu

RRC, candidato ao cargo de prefeito da cidade de Maceió/AL pela coLlGAçÃo "ulCetÓ frlats
FORTE" (formada pelos partidos MDB, PODEMOS, PRTB, PSC, PL, PTC, PV, AVANTE e PSD),

ínscrita no CNPJ ne 38.704.08310O0L-72, por seu advogado signatário, Iegalmente constituído
nos termos do instrumento de mandato anexo, com apoio nos arts. 355 e 356 do Código
Eleitoral, apresentar

rorÍcra oe cnrruE ELETToRAI

em face de JoÃo HENRIQUE HoLANDA CALDAS, brasileiro, inscrito no CPF sob o ne

011.176.901-99, com demais dados constantes de seu RRC, a fim de que possa ser instaurado
o lnquérito Policial competente para fins de identificação de todos os contornos da atividade
ilícita e, ao final, remetidos os autos ao MPE, para que seja viabilizada a propositura da ação
penal eleitoral, a teor do art. 357, em razão da prática do crime do art. 323 do Código Eleitoral,
praticados ao ensejo de propaganda eleitoral divulgada nas redes sociais do aludido candidato,
cujo teor estabelece a dlsseminação de fatos inverídicos a respeito do Noticiante e de suas

manifestações proferidas no âmbito de debate realizado no dia 24/7f/2020, com o fim
específico de deturpar o pleito eleitoral e enfraquecer a candidatura do mesmo.

I - DOS ASPECTOS FÁTICOS

Como é fato público e notório, o candidato ora Noticiante, ALFREDo GASPAR DE

MENDONçA NETO, foi Promotor de Justiça de carreira, tendo assumido, ao longo dos mais de
20 (vinte) anos de Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça de Alagoas e a Secretaria
Estadual de Segurança Pública, órgãos que, diga-se de passagem, foi capaz de conduzir com
zelo e dedicação inigualáveis, tendo recebido as mais diversas homenagens e reconhecimentos
em todo o país.

Atualmente, como é de conhecimento público, o ora Noticiante é candidato ao
cârgo de Prefeito do Município de Maceió, escolhido por seu partido (MDB) para disputar as
eleições do corrente ano, se encontrando, no presente momento, em plena disputa do
segundo turno do aludido pleito eleitoral.

O Noticiado, assim como ALFREDO GASPAR, é pessoa pública, Deputado Federal
por Alagoas, e atualmente candidato ao cargo de Prefeito do Município de Maceió, em chapa
de oposição ao ora Noticiante, estando, pois, na iminência de disputarem o segundo turno, a

ocorrer no próximo dia 29/71/2020.



Como pressuposto natural de qualquer candidato à cargos eletivos, mormente
àqueles que já ocupam cargos públicos, como é o caso de JoÃo HENRIQUE cALDAs, sãbe-se
que o desenvolvimento de sua candidatura, bem como os atos de campanha praticados no

decorrer do período eleitoral, devem observar, de forma ininterrupta, aspectos e princípios

da boa-fé, da moralidade e da probidade, visando, ao fim e ao cabo, a garãntia de que aos

eleitores não serão submetidos fatos inverídicos, capazes de descone€tarem o contexto
político da realidade fática de cada candidato, partido político ou coligação.

Noutras palavras, não se pode admitir que um candidato, investido de seus mais
mesquinhos interesses políticos, supere os limites impostos pela leBislação de regência e,

verdadeiramente, utilizando-se de sua atual situação de candidato, e do amplo alcance que
possui em suas redes sociais, passe a denegrir a imagem e as condutas de terceiros, sobretudo
por meio de factoides estabelecidos em seu fértil e contraditório intelecto, a fim de prejudicar

a candidatura e reputação de ALFREDO GASPAR DE MENDONçA NETO perante os eleitores.

Pois bem

lnobstante os deveres impostos aos candidatos serem de pleno conhecimento do
Noticiado, fato é que após a realização de debate pela TV PONTA VERDE, afiliada ao SBT, no

dia de ontem la4l,.t,lzozol, o candidato JoÃo HENRIQUE CALDAS passou a disseminar fatos
sabidamente inverídicos em relação ao candidato ALFREDO GASPAR DE MENDONçA NETo,

manifestando, em vídeos publicados em sua rede social - e comportilhodos instontonedmente
poro número de pessoos inestimável.

lsso porque, logo após o encerramento do referido debate entre os candidatos
que ora disputam o segundo turno, instrumentaliza ndo a falta de cautela com a coisa pública

e, especialmente, com a manutenção da higidez no pleito eleitoral a que se encontra
submetido, JoÃo HENRIQUE CALDAS, no alto de sua mais primitiva e fantasiosa mente, aduziu
que ALFREDO GASPAR teria mencionado que o bairro do Benedito Eentes seria "o fim do
mun dando a entender que teria o Noticiante declinado fatos negativos a respeito do

bairro e de sua populâção, concluindo, por fim, com um expresso pedido de "resposto" dos
moradores da região nas urnas.

conquanto ausente quâlquer fato declinado por ALFREDO GASPAR DE

MENDONçA NETO no contexto divulgado por JOÃO HENRIQUE CALDAS, permanece o mesmo

se utilizando de tais publicações e de menções afetas ao Benedito Bentes para incutir no

pensar dos eleitores, numa desesperada tentativa de enfraquecimento da candidatura do

Noticiante, uma realidade que não encontra amparo em qualquer manifestação de
pensamento do mesmo, notadamente quando verificados os seus propósitos voltados para a

região e, sobretudo, a sua especialatenção para a parte alta da cidade.

Tanto é assim que ao longo de todo o debate televisivo, no qual teria, segundo

JoÃo HENRIQUE CALDAS, declinado uma percepção negativa do Benedito Bentes, ALTREDO

GASPAR DE MENDONÇA apresentou, por diversas vezes, propostas voltadas para a melhoria
de vida dos moradores da região, o que rechaça, de per si, as infelizes manifestações do
Noticiado, que seguindo firme em seu modo de agir e pensar, segue se utilizando da

veiculação de fatos inverídicos para angariar votos ilicitamente.

Aludida publicação em vídeo, como se disse, circulou e permanece circulando na

rede mundial de computadores, atingindo número de pessoas inestimável e servindo, a toda
evidência, como mecanismo de deturpação da ordem no pleito eleitoral, maculando a higidez

e a natureza democrática das eleições municipais de Maceió. Ademais, não fosse somente o



fato de ter sido veiculada pelo próprio candidato em sua rede social, como verdadeira
propaganda eleitoral, tem sido utilizada por sua equipe de campanha e apoiadores, num gesto

versado para a manutenção de seu compartilhamento:

Vídeos comoartilhados no lnstaqram
Unk:https://instâpràm.com/rtorjes/ih.4040/2449648683147815417?!tm sou.ce=is stoN itêm share&iPshid=i0io474el3s2

Unk

O TEOR dessas publicações acima (que foram veiculadas, inclusive, no guia

eleitoral do aludido candidato, nesta tarde) tem o seguinte teor:

DEGRAVAÇÃO

Vídeo 01:
JHC: Miúas queridas amigas e amigos do Benedito Bentes! Infelizmente o Benedito
Bentes para o Alfredo Gaspar é o Íim do mundo, pra mim é prioridade! eu vou estar

junto com vocês, gerando emprego, renda, mudando educação.

Vídeo 02:
JHC: Creche, infraestrutura, contem comigo. Vocês têm o meu respeito. Comigo vai ser

diferente. Domingo e 40 neles. Vamos dar resposta a esse Alfredo Gaspar!
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Mas note V.Exa. que, conforme se extrai do vídeo do debate, Alfredo Gaspar em
momento algum faz qualquer alusão ao Benedito Bentes (vídeo em anexo):

DEGRAVAÇÃO DE TRECHO DO DEBATE NA TV PONTA VERDE

Mediador: 45 (quarenta e cinco) segundos para réplica.
Alfredo: ele é um saco vaziol Fala, fala e não diz nada... teve 90
(noventa) milhões em mãos nesses últimos 3 (três) anos e não enviou
um real para habitação. Eu vou fazer o maior programa habitacional
da história de Maceió. Só que em vez de jogar o povo para o fim da
cidade, eu vou revitalizar as iireas essenciais do centro, eu vou
transformar iireas que es1ão ociosas em áreas de interesse social para
que as pessoas possam morar perto de colégio, postos de saúde, no
centro, de áreas comerciais. Eu irei transformar Maceió cada vez mais
em uma cidade viva, numa cidade em que as pessoas morem onde as

coisas acontecem.
Mediador: Obrigado, candidato. 30 (trinta) segundos para a tréplica.
JHC: Você viu que ele châmou Benedito Bentes de frm da cidade,
ou seja, aí não merece investimento. O chamou Benedito Bentes de
fim da cidade, ou seja, aí não merece investimento. Ou seja, aí não
merece investimento. Ou seja, ai não merece investimento.

Excelência, os fatos gravados em vídeo pelo Noticiado falam por si. Mas para que

dúvidas não restem a respeito das absurdas e inadmissíveis manifestações proferidas por

JOÃO HENRIQUE cALDAS e disponibilizadas instanta neamente nas redes sociais -- em
inequívoco contexto de componho eleitorol -- convém tecer breves considerações para expor, a
toda evidência, (o/ a falsidade das informações declinadas a respeito de ALFREDO GASPAR e;

íbl o lntuito político eleitoral da manifestação do Noticiado e a capacidade de exercerem
influência nos eleitores.

lnicialmente, consigne-se que não há qualquer relação, da mais singela que seja,

entre a campanha eleitoral de ALFREDO GASPAR, seus projetos, propósitos e modo de pênsar,

com aquilo que, de forma incoerente, optou por atribuir JoÃo HENRIQUE CALDAS, mormente
porque, no próprio debate televisivo, restou claro o intuito do Noticiante em buscar, quando
eleito Prefeito de Maceió, melhorias relevantíssimas à toda a parte alta da cidade, destacando-
se, não só pelo grande número de moradores, mas pela importância da região para o

desenvolvimento da capital, o bairro do Benedito Bentes.

É fácil perceber, além disso, que quem roferiu a consi deracã o ilóeica de oueo

ATFREDO GASPAR teria intitulado o bairro do Benedito Bentes como sendo "o íim do
mundo" Íoi o próprio Noticiado, JOÃO HENRIQUE CALDAS, partindo de seu obietivo espúrio

ra atacar r meio de sórdidos instrumentos de desinforma o o
ao seu proieto oolítico que, ao que parece, é eivado de má-Íé e de procedimentos ilícitos.

De mais a mais, fato é que não há, nem mesmo partindo de uma premissa

fantasiosa do Noticiado e de sua equipe de campanha, qualquer indicação de que ALFREDO

GASPAR tenha faltado com o respeito para com a população do já mencionado bairro. Na

verdade, Excelência, JOÃO HENRIQUE cALoAs apenas expõe sua inteligência em criar
factoides, estabelecer inverdades e, de forma fraudulenta, beneficiar a sua candidatura.



E não parou por aí. Há mais, todavia

Assim, aliás, é a conclusão de JOAO HENRIQUE CALDAS no aludido vídeo, ao

declarcÍ: " contém comtdo. vocês tem o meu vai set difcrente e, pasmem,côfnldô

expor seu pedido de voto explicito aos eleitores, consternados nessa Íalsa informação
declinada pe lo mesmo: "dominso é 40 neles, vamos dar a resposta a AlÍredo Gaspar".

EXCETÊNCIA, NESSE PONTO JÁ 5E PODE CONSTATAR QUE A DIVUIGAçÃO DOS

VíDEos PoR JoÃo HENRIQUE cAI.DAs, LoGo APÓs o ENCERRAMENTO oo DEBATE, DANDO

CONTA DE FATOS INVERíDICOs, POSSUÍA O INTUITO, OBJETIVO E ESPECÍFICO, DE ANGARIAR

VOTOS POR MEIO DA DISSEMINAçÃO DÉ. "FAKE NEWS", DENEGRINDO A IMAGEM DE

ATFREDO GASPAR EM RELAçÃO AOS MORADORES DO BENEOITO BENTES.

Tais fatos, não há negar, refletem absoluta dissociação com o perfil do ora
Noticiante, eis que não há, e nem poderia haver, qualquer mínimo resquício de atos de

desrespeito com quem quer que seja, sobretudo com a parte alta da cidade, envolvendo o seu

nome, eis que, como já se disse, muito emboÍa tais argumentos pífios e infrutiferos tenham
sido manifestados reiteradamente por JOÃO HENRIQUE CALDAS, buscando, uma vez mais,

estabelecer inverdades a respeito das condutas de AFREDO GASPAR DE MENDONçA, nada

restou por ele comprovado, são falácias, induvidosamente criminosas.

Excedem-se aí o exercício da liberdade de expressão, ingressando-se na seara de

notícias falsas - foke news - hoje tão massivamente coibidas pelos órgãos de controle,
mormente quando relacionadas à possíveis Influências capazes de modular, de forma

ilegítima, o resultado das eleições democráticas que ora se aproximam.

Ainda pior, por naturâ|, é ver que tais informações falsas estão sendo

compartilhadas e disseminadas pelo próprio candidato JOÃO HENRIQUE CALDAS, visando,

assim, enfraquecer a candidatura de ATFREDO GASPAR DE MENOONçA NETO, nada mais.

Como é cediço, o cidadão tem o direito de não ser ludibriado por propagandas

eleitorais negativas enganosas. Para obstar essa prática não basta apenas a aplicação das

penas de caráter penal (Art. 323 a 327 do Código Eleitoral) e cível (indenização e direito de

resposta), mas a completa retirada ou suspensão da propaganda em homenagem a tutela do ,'oç""'v"'|r"sóc'| "",

L/

Ora, de onde partiu essa consideracão de oue ALFREDO GASPAR teria
mencionado que o importantÍssimo bãirro do Benedito Bentes seria "o fm do mundo? Não
se sabe, ou. ouando muito, pode-se constatar que oartiu da imaqinacão alienada do
candldato JOÃO HENRIQUE CALDAS. agindo através de imoulsos íntimos para estabelecer
situacão inexistente. inimaqinável e verdadeiramente deturpada da realidade.

Como se a ilicitude, temeridade e desproporciona lidade de seus atos, resumidos
em um discurso eivado de má-fé e falsidade, dirigido aos eleitores de Maceió como forma de
subverter a reputação de ALFREDO GASPAR na iminência de realização do segundo turno das
eleições municipais, não fossem suficientes, o Noticiado, no mesmo vídeo veiculado em sua

rede social como propaganda eleitoral, dirigiu-se aos moradores do Benedito Bentes oara
ansariar votos, incutindo no pensar dos desavisados que o Noticiante teria exposto seu
desresoeito. desinteresse e falta de cuidado com a reeião.

E esse é o ponto crucial para a verificação de que tais fatos extrapolam o debate
político e ingressam no intelecto dos eleitores com ampla capacidade de deturpação de seus

entendimentos e intençôes a respeito dos candidatos.



interesse republicano no que diz respeito a assegurar ao eleitor o direito de saber com
transparência o perfil e história de quem disputa o pleíto e vai representá-lo. O regime
republicano exige que o voto seja depositado nas urnas ausente de vícios, isto é, que o eleitor
não seja induzido ao erro com relação as propagandas eleitorais de quaisquer candidatos.

ora, Excelência, tais afirmações e questionamentos, sobretudo quando realizados
no contexto de campanha política, revelam a possibilidade de que o pleito eleitoral que se

aproxima sofra relevantes prejuízos de ordem antidemocrática, eis que acaba por ferir o
equilíbrio e a boa-fé que deve -- ou oo menos deverio - pautar os atos de todos aqueles que
pretendem se submeter ao sufrágio popular, mormente quando verificada a falsidade dos

fatos postos.

Promove-se, por essas razões, representaçâo para a instauração do competente
lnquérito Policial pela Polícia Federal em Alagoas, a fim de que seja possível a identificação de

todos os contornos da atividade ilícita de JOÃO HENRIQUE CALDAS, bem como das pessoas

ainda não identificadas que permanecem realizando a disseminação das Foke /vews, a fim de

subsidiar, ao final, a propositura da ação penal eleitoralem desfavor de todos os responsáveis,
a teor do art. 357 do Código Eleitoral BrasileiÍo.

A partir das circunstâncias de fato que ensejaram a presente Noticia de Crime
Eleitoral e do vasto conteúdo probatório que lhe corrobora, pode-se concluir que, assim
procedendo, o Noticiado, buscando tão somente o enfraquecimento político de ALFREDo

GASPAR, em inequívoca propaganda eleitoral realizada em sua rede social, praticou o crime do

art. 323 do Código Eleitoral, dada a falsidade dos fatos publicados e, especialmente, o contexto
de propaganda em que se subsidiou as informações.

lnicialmente, para fins de adequação dos fatos típicos que ora são noticiados,
convém ressaltar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no

sentldo de que os crimes contra a honra previstos na legislação eleitoral não exigem que o
eutor ou ofendido esteiam na situacão de candidatos, bastando que as ofensas guardem

relacão com propagandas eleitorais ou em contexto político eleitoral

O principio da veracidade impõe que todas as informações veiculadas na

propaganda eleitoral devem corresponder à verdade, sendo considera crime a veiculação de

fatos inverídicos, conforme Art. 323 do Código Eleitoral, o qual protege o direito do eleitor a

informação necessária para decidir sobre a melhor proposta e o melhor candidato.

Como assevera LENINE PÓvOAs DE ABREU (em seu os Límites da Liberdade de

Expressão em Matéria Eleitoral, artigo publicado no Tratado de Direito Eleitoral, Tomo 4, Belo

Horizonte, Fórum,2018, p.26), "Toda propaganda eleitoral negativa que tenha o condão de

enganar o eleitor no que tange a determinado candidato, imputando-lhe ato ou crime
inexistente, deve ser extirpado das eleições, sem prejuízo do direito de resposta e demais
sanções."

lnegável, a esse respeito, que a conduta ora noticiada se adequa, perfeitamente,

ao tipo penal do art. 323, ademais, foi praticado em meio ao período eleitoral, em clara

propaganda publicada em sua rede social e utilizada como mecanismo de angariação de votos,

em detrimento de fatos inverídicos que enfraquecem ALFREDO GASPAR e mancham a sua

imagem e reputação perante o eleitorado de Maceió/AL.

II - QUALIFICACÃO PENAL OOS ATOS DO NOTICIADO



Art.323. DivulqdL no prcoooondo, fotos aue sabe inveridicos. em relocão o
Dortidos ou condidatos e cdpdzes de exercerem influência Deronte 9
eleitorado:

Peno - detenção de dois meses o um ono, ou pogomento de 720 o 750 dios-
multo.

Porágrofo único. A peno é ogrovodo se o c me é cometido pelo imprenso, rádio
ou televisão,

Excelência, como já se demonstrou, em contexto de propaganda política realizada
por meio de vídeos gravados em sua rede social, o candidato JOÃO HENRIQUE CALDAS

divulgou fatos inverídicos, capazes de deturpar o pleito e, sobretudo, de exercerem gravíssima

influencia sobre o eleitorado, notadamente da parte alta de Maceió/AL, com a indicação de
que ALFREDO GASPAR teria intitulado o bairro do Benedito Bentes de "fim do mundo".

Ora, os fatos são autoexplicativos, imaBinemos um eleitor residente no
Benedito Bentes tomando conhecimento de que um dos candidatos teria indicado que não

daria atenção ao bairro por se tratar do "fim do mundo", Naturalmente, o alcance e a

amplitude do dano ocasionado pela disseminação de tais inÍormações no contexto da

campanha eleitoral de ALFREDO GASPAR é absolutamente imensurável.

Com efeito, basta consignar as seguintes conclusões:

(i,f em primeiro lugar, não houve qualquer menção do candidato ATFREDO

GASPAR que tenha sido minimamente capaz de indicar desrespeito à região do Benedito

Eentes, ou aos seus moradores, razão pela qual se afigura como sabidamente inverídica a
menção de que teria ele intitulado o bairro como " ÍjA_dqngSlp";

(ii) todo o enredo posto por JoÃo HENRIQUE CALDAS partiu de seu intelecto,
eivado de má-fé, buscando deturpar o pleito eleitoral, o que segue fazendo através de

publicações e compartilhamentos, de sua parte e de sua equipe de campanha;

(iry' os fatos postos, além de falsos, são gravíssimos, eis que possuem o intento
de alterar a imagem e Íeputação de ALFREDO GASPAR perante os eleitores de Maceió,

restando poucos dias para a realização do segundo turno, o que denota, de forma
inequívoca, a possibilidade de exercerem influência negativa junto ao eleitorado e, nesse

cenário, enfraquecerem a candidatura do Noticiante.

A par de todos os fatos e considerações jurídicas que os consubstanciam, não

resta dúvida possível: a presente Noticia Crime preenche todos os requisitos necessários para

o encaminhamento das peças informativas à Polícia Federal, para fins de realização de

dillgências aptas a subsidiarem a identificação dos responsáveis pelos delitos, com a posterior

propositura da competente ação penal em desfavor dos mesmos, eis que ausente qualquer

fato impeditivo e verificada, em ictu oculi, a tipificação delitiva dos fatos.

A esse respeito, aliás, estabelece precisamente o art. 323 do Código Eleitoral a

hipótese fática criminosa decorrente da disseminação de fatos sabidamente falsos,
subvertídos para incutirem no pensar dos eleitores uma figura dissociada da realidade de
candidatos, partidos políticos ou coligações:



Por fim, considerando que o Noticiado ocupa o cargo de Deputado Federal, e para
que não restem dúvidas dos limites que, a despeito da relevância do cargo que ocupa, são

exigidos de toda e qualquer pessoa pública, convém ressaltar a inaplicabilidade da imunidade
parlamentar no caso de que se cuida

ATITUDES CRIMINOSAS COMO A QUE ORA SE APRESENTAM PELO NOTICIANTE
EXPÔEM, DE FORMA INEQUíVOCA, QUE TAIS FATOS DEVEM sER COIBIDOS, RECHAçAOOs E

PUNIDOS COM O RIGOR LEGAT, SOBRETUDO PORQUE NINGUÉM PODERÁ SOFRER COM A
DESINFORMAçÃO E, POR OUTRO LADO, NINGUÉM EsTÁ ACIMA DA I"EI!

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento iterativo do col. SUPREMO
TR lB U NAt FEDERAt, conforme se extrai, exem plificativa mente, do recente e relevantíssimo
julgamento da PEf 7.774/DF, de relatoria do em. Min. ALEXANDRE DE MORAES, em cujo
voto condutor do acórdão consignou que "o inviolobilidode moteriol somente oborco os

dgqlAlAçõe5 que opresentem nexo direto e evidente com o exercício dos Íunções
porlomentores [... ]"

"A liberdode de expressão é um direito fundomentol e o liberdode de

expressão dos porlomentores relocionodos às suos funções é ainda mois
extenso. O Porlomento é o locol por excelêncio poro o livre mercodo de ideios -
nõo poro o livre mercado de ofensos. É dever de todos nós combotet o
intoleúncio. os discursos de ódio e de exclusão, e quoliÍicor o debote públtco.

Ninquém pode se escudar na imunidode moteridl pdrlamentar Doro aqredir o
dianidade olheio ou dilundir discursos de ódio, violência e discrimínoção." ISTF
-PEr7.774/DF, Rel. Min. ATEXAN DR E DE MORAES, Dje de 10/03/2020).

Por todos os fatos, não resta dúvida possível, a presente Notícia Crime preenche

todos os requlsltos necessários para a instauração do competente lnquérito Policial, para Íins
de verificação de todos os detalhes dos crimes perpetrados pelos responsáveis, eis que

ausente qualquer fato impeditivo e verificada, em ictu oculi, a tipificação delitiva dos fatos,

notadamente porque restou comprovada a disseminação de fatos inverídicos, capazes de

exercerem influencia sobre o eleitorado, em propaganda eleitoral divulgada por vídeo pelo

candidato JOÃO HENRIQUE CALDAS, objetivando deturpar o pleito e, por natural, o resultado
que se espera do sufrágio democrático.

lsso porque, como já se declinou, as imputações criminosas realizadas pelo
mesmo no âmbito das propagandas eleitorais não possuem, em absoluto, relação com as

atividades desenvolvidas pelo mesmo como Parlamentar, sendo, na verdade, declarações
exasperadas, em alto grau delituoso, voltadas para defender a sua candidatura em detrimento
da honra e reputação de ALFREDO GASPAR DE MENOONçA. Nada mais.

A ESSE RESPEITO, CONSIGNE-SE QUE A GARANTIA CONSTITUCIONAT QUE
ASSEGURA A TIVRE MANIFESTAçÃO DOS PARTAMENTARES, COM A IMUNIDAD€ QUE LHE É

PECUIIAR, NÃO SERVE _ E NEM PODERIA SERVIR -- COMO UM SATVO-CONDUTO CAPAZ DE

TORNAR TUMTTADA A FORçA E O PODER DOS REPRESENTANTES DO POVO.

Na mesma linha, e no mesmo contexto fático do julgamento da PEf 7 .úA/Dt,
consignou o em. Min. LUIS ROBERTO BARROSO a absoluta ausência de imunidade
parlamentar em casos que tais, isto é, quando verificadas agressões à honra de terceiros,
limitando-se na necessária observância aos direitos das pessoas eventualmente citadas nas

manifestações públicas:



III - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem o Noticiante apresentar os fatos a este d. Juízo Eleitoral,
ao tempo em que requer a instauracão do competente lnquérito Policial, por se tratar de fato
com aderência ao Direito Eleitoral, onde o bem maior a ser perseguido é a busca da

legitimidade das eleições de forma livre de influências e abusos de poder (no caso, midiático,
através de Fake News), como forma de recolher provas que permitam ao Ministério Público
Eleitoral adotar as medidas cabíveis, tudo isto a

promovendo-se a competente acão penal eleitoral,
teor do art. 3 do Código Eleitora l,

Pede deferimento.
Maceió/AL, 25 de novembro de 2020.

Luiz Guil Melo Lopes
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