
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO  JUIZADO 

ESPECIAL  CRIMINAL DA  COMARCA  DE  PALMAS-TO – REGIÃO CENTRAL 

  

 

 

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA, brasileiro, casado, 

empresário, portador do RG nº 4.437.999-6 SSP/N/PR, CPF nº 

489.616.205-68, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, 

Alameda 01, Edifício Galápagos, Palmas-TO, através de seu 

advogado, que esta subscreve,  vem à presença de Vossa 

Excelência, através de seu advogado, que esta subscreve, 

(procuração com poderes especiais em anexo), com fulcro nos 

artigos 100, § 2º, 139 e 140, do Código Penal e 30 do Código de 

Processo Penal, apresentar QUEIXA - CRIME, em face de 

EDIVARDES GOMES DE SOUSA, brasileiro, casado, policial 

militar, portador do RG nº 02.923/1 – PMTO , inscrito no CPF 

sob o nº 377.534.011-49, fone: (063) 99272-8158,  natural de 

Natividade-TO, filho de José Urcino Ferreira e de Doralice 

Gomes Ferreira, residente e domiciliado na 1203 Sul, Alameda 

05 QI.23 Lt. 15, Plano Diretor Sul, CEP n° 77019433, Palmas-

TO, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

 



 

DOS FATOS E DO DIREITO 

 

No dia 10/06/2017, o Querelante foi surpreendido, na rede social denominada 

whatsapp, com manifestações ofensivas proferidas pelo Querelado, isso com o 

nítido escopo de ultraje à honra subjetiva e o decoro, além de imputação de fato 

(falso) ofensiva à sua reputação. 

Vejamos o teor do áudio: 

 

Bom dia grupo, bom dia a todos. Sociedade palmense, veja só 

a que ponto chegou a loucura desse MERCENÁRIO do capital, 

ou esse MERCENÁRIO DO DINHEIRO. Ao ponto... olhe isso 

aqui! Ao ponto deste indivíduo ameaçar os funcionários da ATTM 

que não fizerem 75 autos mensais. Olha só o quê que diz isso 

aqui, leiam com bastante atenção sociedade palmense e veja 

quem é esse verdadeiro tirano que está aqui afundando a nossa 

cidade. Onde já se viu isso Alexandre Guerreiro, Odécio, onde é 

que tem essa previsão legal que tem que punir o agente de 

trânsito porque não fez multa? E ainda aqui tem conceitos né, 

regular, bom e ótimo né? E ainda o que é mais grave, Alexandre 

Guerreiro, você e Odécio, vocês irão responder por isso aqui se 

alguém entrar, isso aqui nós vamos entrar no Ministério Público, 

vocês induzindo ou determinando que os agentes de trânsito têm 

que multar, fazer cotas, multar abertamente pra poder ter 

benefícios nas progressões na sua carreira? E por outro lado 



 

ainda tem ameaça clara aqui ainda né, de abrir procedimento 

administrativo. Vocês vão exonerar um agente de trânsito porque 

eles não fazem, não dão conta de estabelecer, ou melhor, ou fazer 

a cota estabelecida por vocês de auto de infração? A que lugar 

que nós vamos chegar Alexandre Guerreiro, você Odécio, isso 

aqui é imoral, isso aqui é ilegal, a sociedade palmense não irá 

permitir isso aqui. Nós iremos entrar com uma ação junto ao 

Ministério Público, iremos nas redes sociais, iremos na tribuna na 

câmara de vereadores e vamos propiciar a denúncia. Isso aqui 

vocês tão burlando a lei, isso aqui é ilegal, isso aqui é crime, essa 

(inaudível) que vocês tão fazendo aqui. Isso aqui não tem previsão 

no Código de Trânsito, isso aqui não tem na Constituição e vocês 

vir colocar que é o estatuto da ATTM que rege isso aqui rapaz? 

Vocês têm que desconfiar Alexandre Guerreiro, vocês têm 

que desconfiar Odécio, vocês têm que desconfiar PREFEITO 

PILANTRA!  (grifo nosso) 

 

O Querelado, após proceder à gravação do áudio acima transcrito, colacionou 

uma imagem do que seria o documento hábil a sustentar todo seu alegado, senão 

vejamos: 



 

 

 

Ocorre que o referido documento público, base de sustentação para as 

palavras ofensas, trata-se do diário oficial do Município de Boa Vista – RR, nº 4417, 

publicado no dia 02 de junho de 2017. (doc. anexo) e não do Município de Palmas, 

conforme mencionado pelo Querelado. 

O referido áudio disseminou nas redes sociais de forma incontrolável, sendo, 

inclusive, matéria jornalística, senão vejamos: 

 

 



 

 

 



 

 

 

Senhor Magistrado, a situação fática ora apresentada já se repetiu em 

momento pretérito, uma vez que Querelado já se manifestou nas redes sociais, com 

a finalidade de atingir a honra do Querelante, além de chegar ao absurdo de 

ameaça-lo de morte, o que foi objeto de representação, junto ao Ministério Público 

Estadual ( doc. anexo completo), vejamos abaixo parte do documento: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Senhor Magistrado, o Querelado constantemente manifesta-se nas redes 

sociais com a finalidade de atingir a honra de pessoas que fazem parte da gestão do 

Prefeito Carlos Amastha, podendo citar  os autos nº 0019420-66.2016.827.2729, em 

que o então Presidente da FUNDESPORTE do Município, Cleyton Alen Rego Costa, 

vítima de semelhantes ataques à honra, ingressou com ação por danos morais, 

sendo a mesma exitosa. 

Ademais, salienta-se que o Querelado foi candidato ao cargo de vereador no 

nas eleições de 2016 em chapa opositora, restando, igualmente, caracterizada a 

motivação eleitoreira no ato de denegrir a imagem do Querelante. 

 

  



 

 Sendo assim, o Querelado agiu com a única motivação de atingir  a honra 

subjetiva e objetiva do Querelante,  isso através das afirmações mencionadas 

acima, restando caracteriza, pois, os delitos previstos nos artigos  139 e 140 do 

Código Penal, senão vejamos: 

 

1) DA INJÚRIA 

 

Do relato circunstanciado dos fatos, e da forma como agiu o Querelado, 

patente que o mesmo cometeu ato ilícito penal contra a dignidade do Querelante, 

uma vez que lhe ofendeu a dignidade e decoro, conforme, consoante visto alhures. 

Afirmou de maneira expressa que o Querelado é MERCENÁRIO e 

PILANTRA. 

Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo lhe a dignidade ou o 

decoro: 

pena-detenção, de 1(um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

 

 Segundo o doutrinador Rogério Greco (2008:459), o bem juridicamente 

protegido em tal delito se traduz “ na consciência e no sentimento que tem a pessoa 

de sua própria valia e prestígio, quer dizer, a auto estima” 

Continua aduzindo que “ com a tipificação do delito de injúria, busca-se 

proteger precipuamente, as qualidades, os sentimentos, enfim, os conceitos que o 

agente faz de si próprio” 



 

Como se vê, a honra subjetiva é o sentimento de cada um a respeito de seus 

atributos físicos, intelectuais, morais e demais dotes da pessoa humana. É aquilo 

que cada um pensa a respeito de si mesmo em relação a tais predicados. 

No caso em tela, nítido o animus injuriandi do Querelado, uma que com sua 

manifestação atingiu frontalmente a honra subjetiva do Querelante. 

Corroborando com o exposto segue o entendimento jurisprudencial, vejamos: 

   
52095568 - APELAÇÃO CRIMINAL. INJURIA. CONFISSÃO 

CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO QUE FORMAMO CONJUNTO PROBATÓRIO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1 - Injúria é um insulto a honra subjetiva, 

ferindo o conceito que a vítima faz de si mesma, sendo 

elemento subjetivo do tipo o dolo, a especial intenção de 

ofender, não havendo forma culposa. (TJMT; RAC 

78/2010; Terceira Turma Recursal; Rel. Des. José Antonio 

Bezerra Filho; Julg. 14/06/2010; DJMT 29/09/2010; (grifo 

nosso) 

 

2) DA DIFAMAÇÃO 

 



 

Na mesma esteira acima exposta, agiu, também, o Querelado com animus 

difamandi, posto que imputou ao Querelante fato ofensivo à sua reputação,  

conforme dito alhures. 

Isso pode ser depreendido, pelas afirmações de fatos (falsos) ofensivos à 

honra do Querelante inerente à suposta publicação no diário oficial de Palmas, em 

que constava a determinação, por parte do Querelante, no sentido de que para  o 

servidor público lotado na ATTM lograr êxito na progressão na carreira teria que 

lançar no mínimo 75 (setenta e cinco) autos de infrações, in verbis: 

olhe isso aqui! Ao ponto deste indivíduo ameaçar os 

funcionários da ATTM que não fizerem 75 autos mensais. 

Olha só o quê que diz isso aqui, leiam com bastante 

atenção sociedade palmense e veja quem é esse 

verdadeiro tirano que está aqui afundando a nossa cidade. 

Onde já se viu isso Alexandre Guerreiro, Odécio, onde é 

que tem essa previsão legal que tem que punir o agente 

de trânsito porque não fez multa? E ainda aqui tem 

conceitos né, regular, bom e ótimo né? E ainda o que é 

mais grave, Alexandre Guerreiro, você e Odécio, vocês 

irão responder por isso aqui se alguém entrar, isso aqui 

nós vamos entrar no Ministério Público, vocês induzindo 

ou determinando que os agentes de trânsito têm que 

multar, fazer cotas, multar abertamente pra poder ter 

benefícios nas progressões na sua carreira? E por outro 

lado ainda tem ameaça clara aqui ainda né, de abrir 



 

procedimento administrativo. Vocês vão exonerar um 

agente de trânsito porque eles não fazem, não dão conta 

de estabelecer, ou melhor, ou fazer a cota estabelecida 

por vocês de auto de infração? A que lugar que nós vamos 

chegar Alexandre Guerreiro, você Odécio, isso aqui é 

imoral, isso aqui é ilegal, a sociedade palmense não irá 

permitir isso aqui. Nós iremos entrar com uma ação junto 

ao Ministério Público, iremos nas redes sociais, iremos na 

tribuna na câmara de vereadores e vamos propiciar a 

denúncia. Isso aqui vocês tão burlando a lei, isso aqui é 

ilegal, isso aqui é crime, essa (inaudível) que vocês tão 

fazendo aqui. Isso aqui não tem previsão no Código de 

Trânsito, isso aqui não tem na Constituição e vocês vir 

colocar que é o estatuto da ATTM que rege isso aqui rapaz 

(...) 

Assim, o artigo 139 do Código Penal aduz acerca do delito de Difamação, 

senão vejamos: 

Art.139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à 

sua reputação: 

Pena-detenção, de 3(três) meses a 1 (um) ano, e multa”. 

 

Sendo assim, o Querelado agiu de modo a atingir não somente a honra 

subjetiva do Querelante (injúria), mas também sua honra objetiva (difamação). 



 

Destarte, o bem juridicamente protegido da infração penal de Difamação é a 

honra objetiva da vítima, na qual pode ser entendida como a reputação, aquilo que 

os outros pensam a respeito do cidadão no tocante a seus atributos físicos, 

intelectuais, morais. 

Portanto, ao denegrir a imagem e a honra do Querelante, depreciando-lhe sua 

subjetividade perante a sociedade de modo a ofender sua boa reputação, ferindo-

lhe, ainda, sua dignidade e o decoro, praticou o Querelado o delido descrito no artigo 

139 do Código Penal. 

Além disso, o meio utilizado pelo Querelado para ofender o Querelante é de 

fácil propalação, o que por si só, incide na causa de aumento de pena previsto no 

artigo 141 do Código Penal, senão vejamos: 

 

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-

se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

I – (...) 

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que 

facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da 

injúria. 

 

Portanto, à luz do expendido, restou demonstrada a conduta típica do 

Querelado, devendo a mesmo ser condenado nas penas do artigo 139 e 140, com a 

devida majoração prevista do artigo 141, inciso III do Código Penal. 



 

DA INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.9099/95 

 

O artigo 89 da lei nº 9.099/95 dispõe que: 

 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for 

igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta 

Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 

propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro 

crime, presentes os demais requisitos que autorizariam 

a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código 

Penal). 

 

Conquanto a regra esculpida no referido dispositivo é direcionada às ações 

penais públicas, os Tribunais pátrios possuem precedentes pela possibilidade de 

aplicação nas ações penais privadas, desde que preenchidos os requisitos objetivos. 

Não obstante isso, verifica-se de, de plano, que o Querelado não preenche as 

condições imposta, visto que além de ser réu em outros processos penais, no dia 

17/09/2015, fora condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, prevista no 

artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal brasileiro (homicídio qualificado), ação 

penal nº 5000108-34.2007.827.2729. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77


 

DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requer seja recebida e autuada a presente Queixa-Crime, 

determinando-se a citação do Querelado para ser interrogado, processado e ao final 

condenado nas penas dos crimes previstos nos artigos  139 e 140, com a devida 

majoração prevista do artigo 141, inciso III do Código Penal. 

 

Termos em que 

Pede e Espera Deferimento  

 

Palmas-TO, 12 de junho de 2017 

 

Leandro ManzanoSorroche                         

OAB/TO 4.792 

 

Sinthia Ferreira Caponi                          Suelen Ivana Sevalho Fortes 

         OAB/TO 6.536                                                    OAB/TO 6.296 

 

Ana Júlia F. dos Santos Aires                       Bruno Andrino Chirico  

         OAB/TO 6.792                                                    OAB/TO 6.175 

  



 

   ROL DE TESTEMUNHAS 

 

1) RAMON FLAUBERT MACEDO DE OLIVEIRA, Rua SF, QD 10, LOTE 11, 

Bairro Santa Fé II, Palmas-TO. 

2) PEDRO GOMES DA SILVA, Rua 22, Qd 32, Lote 19, Jardim Aureny IV, 

Palmas-TO. 

 


