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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001039-
82.2016.815.0000 – Comarca de Jacaraú

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
RECORRENTE : Antônio André Corsino Júnior
ADVOGADOS : José Gouveia Lima Neto e outros
RECORRIDO : Peron Bezerra Pessoa Filho
ADVOGADO : Lincoln Mendes Lima

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIMES
CONTRA A HONRA. Ação penal privada. Rejeição
da  queixa-crime.  Fato  imputado  a  vereador.
Imunidade material. Art. 29, VIII, da Constituição
Federal. Recurso desprovido.

– Os vereadores possuem imunidade material por
suas palavras e votos no exercício do mandato nos
limites  dos  interesses  municipais  nos  termos  do
artigo 29 inciso VIII da Constituição Federal. 

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em  harmonia
com o parecer ministerial.
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Relatório

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio André Corsino Júnior objetivando a reforma da decisão de fls.
27/34  que  rejeitou  a  queixa-crime apresentada  em desfavor  de  Peron
Bezerra Pessoa Filho, imputado-lhe a conduta típica descrita nos artigos
138 e 139 do Código Penal.

Narra a queixa-crime que, no dia 31 de março de 2015,
em uma entrevista transmitida pela rádio Talismã FM 99.3, o recorrido,
que  é  vereador  do  Município  de  Jacaraú,  acusou  levianamente  o
recorrente,  imputando-lhe  a  responsabilidade  por  supostos  erros  e
omissões  nos  balancetes  da  Câmara  Municipal  local,  da  qual  é  o
presidente. 

Alega-se,  ainda,  que  o  querelado  proferiu  insultos
contra o querelante, chamando-o de ditador. Assim, afirma-se que foram
ultrapassados  todos  os  limites  éticos  e  legais,  ademais,  tendo  sido
utilizado os meios de comunicação pra macular e desonrar a pessoa do
requerente, gestor do legislativo municipal.

O  magistrado  primevo  rejeitou  a  queixa-crime  por
considerar que o vereador requerido agiu no exercício de seu mandato,
logo, dentro dos limites da prerrogativa da imunidade material.

Inconformado  com  a  decisão  recorreu  o  querelante
pretendendo  sua  reforma,  a  fim  de  que  seja  recebida  a  queixa-crime
ajuizada.

O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção
do decisum recorrido (fls. 65/72).

A  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  de  parecer
subscrito  pela  insigne  Procuradora,  Dra.  Maria  Lurdélia  Diniz  de
albuquerque  Melo,  manifestou-se  pelo  desprovimento  do  recurso  (fls.
82/84).

É o relatório.

VOTO:  EXMO.  DES.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(RELATOR)

Conheço  do  recurso,  porquanto  presentes  os
pressupostos para a sua admissão.
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Não foram arguidas preliminares, bem como inexiste na
espécie  qualquer  nulidade  ou  causa  de  extinção  da  punibilidade  a  ser
considerada de ofício.

Do Mérito

Conforme relatado, o querelante objetiva, por meio do
presente recurso em sentido estrito, a reforma da decisão de fls. 27/34
que rejeitou a queixa-crime por ele apresentada em desfavor de Peron
Bezerra Pessoa Filho.

In casu, o magistrado primevo rejeitou a queixa-crime
ao fundamento de que o querelado agiu no exercício de seu mandato,
portanto,  dentro  dos  limites  da  prerrogativa  da  imunidade  material,
assegurada constitucionalmente, ex vi inciso VIII artigo 29 da Constituição
Federal.

Em  suma,  ao  que  se  depreende  das  razões  de  fls.
36/47,  o  recorrente  aduz que o  fato  de o  recorrido  ter  suas  palavras
difamatórias e caluniosas transmitidas pelo rádio, faz extrapolar os limites
da  imunidade  material  assegurada  aos  vereadores,  posto  que  a
inviolabilidade  constitucional  é  restrita  à  circunscrição  municipal,
ultrapassando assim, ao reproduzir o discurso na rádio local, o limiar da
garantia constitucional. 

A Constituição da República dispõe sobre a imunidade
material dos vereadores:

"Art.  29.  O  Município  reger-se-á  por  lei  orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias,  e  aprovada  por  dois  terços  dos  membros  da
Câmara  Municipal,  que  a  promulgará,  atendidos  os
princípios  estabelecidos  nesta  Constituição,  na
Constituição  do  respectivo  Estado  e  os  seguintes
preceitos: [...]
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões,
palavras  e  votos  no  exercício  do  mandato  e  na
circunscrição do Município;[...]"

Essa  prerrogativa  constitucional  é  conferida  aos
vereadores  para  que  exerçam  livremente  seus  mandatos,  não
prejudicando a necessária independência do Poder Legislativo.

Sobre o tema, Uadi Lammêgo Bulos leciona, verbis:

"(...)  Na  realidade,  quando  a  Carta  da  República
trouxe  o  estatuto  político-jurídico  da  edilidade,
atribuiu  aos  vereadores  a  prerrogativa  da
imunidade  parlamentar  em  sentido  material,
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assegurando-lhes  a  indisponibilidade  de  suas
opiniões,  palavras  e  votos,  no  exercício  do
mandato  e  na  circunscrição  do  Município.  Essa
garantia  constitucional  substancial  qualifica-se
como  requisito  de  independência  do  Poder
Legislativo  Municipal,  propiciando  uma  esfera  de
proteção  criminal  cuja  intangibilidade  destina-se  a
tutelar a atuação institucional dos vereadores. Desse
modo, os edis não cometem crime de opinião, não
podendo  ser  processados  por  suas  opiniões,
palavras e votos, proclamados dentro ou fora do
recinto  parlamentar."  (Curso  de  Direito
Constitucional,6ª  Ed.  rev.  E  atual.  -  São  Paulo:
Saraiva, 2011; pag. 937).

A transmissão das declarações emitidas pelo querelado
na entrevista concedida à emissora de rádio local submetem-se à garantia
da  imunidade  parlamentar  material,  vez  que  referentes  ao  balancete
apresentado pela administração da Câmara Municipal, cujo querelante era
o presidente, de modo que correspondente ao exercício de seu mandato e
dentro das atribuições de parlamentar,  portanto, a transmissão apenas
projetou a opinião do recorrido como vereador que estava no exercício de
seu mandato legislativo.

In  verdade,  as  declarações  do  recorrido,  embora
deselegantes,  mostram-se  contextualizadas  com  sua  atuação
parlamentar. Diga-se, por oportuno, que as críticas a pessoas específicas,
mesmo  quando  extrapolam  o  debate  de  ideias,  estão  inseridas  no
exercício da oposição política, e esta sempre é salutar à democracia, ainda
que presente indesejável incivilidade, ou mesmo grosseria, na fala.

A propósito, eis a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:

“E M E N T A: HABEAS CORPUS - VEREADOR - CRIME
CONTRA  A  HONRA -  RECINTO  DA  CÂMARA
MUNICIPAL  -  INVIOLABILIDADE  (CF,  ART.  29,  VIII,
COM  A  RENUMERAÇÃO  DADA  PELA  EC  Nº  1/92)  -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.
ESTATUTO  POLÍTICO-JURÍDICO  DOS  VEREADORES  E
INVIOLABILIDADE  PENAL.  -  A  Constituição  da
República,  ao  dispor  sobre  o  estatuto  político-
jurídico  dos  Vereadores,  atribuiu-lhes  a
prerrogativa  da  imunidade  parlamentar  em
sentido  material,  assegurando  a  esses
legisladores  locais  a  garantia  indisponível  da
inviolabilidade,  "por  suas  opiniões,  palavras  e
votos, no exercício do mandato e na circunscrição
do  Município"  (CF,  art.  29,  VIII).  Essa  garantia
constitucional  qualifica-se  como  condição  e
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instrumento  de  independência  do  Poder
Legislativo  local,  eis  que  projeta,  no  plano  do
direito penal, um círculo de proteção destinado a
tutelar  a  atuação  institucional  dos  membros
integrantes  da  Câmara  Municipal.  A  proteção
constitucional inscrita no art. 29, VIII, da Carta
Política  estende-se  -  observados  os  limites  da
circunscrição territorial do Município - aos atos do
Vereador praticados ratione officii, qualquer que
tenha sido o local de sua manifestação (dentro ou
fora  do  recinto  da  Câmara  Municipal).
IMUNIDADE FORMAL - PRÉVIA LICENÇA DA CÂMARA
MUNICIPAL  -  PRERROGATIVA  CONSTITUCIONAL  NÃO
OUTORGADA PELA CARTA POLÍTICA AO VEREADOR. -
Os  Vereadores  -  embora  beneficiados  pela  garantia
constitucional  da  inviolabilidade  -  não  dispõem  da
prerrogativa concernente à imunidade parlamentar em
sentido  formal,  razão  pela  qual  podem  sofrer
persecução penal,  por  delitos outros (que não sejam
crimes contra a honra), independentemente de prévia
licença  da  Câmara  Municipal  a  que  se  acham
orgânicamente  vinculados.  Doutrina.  Jurisprudência
(STF).  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL  NOS
CRIMES CONTRA A HONRA. - O Vereador, atuando
no  âmbito  da  circunscrição  territorial  do
Município  a  que  está  vinculado,  não  pode  ser
indiciado em inquérito policial e nem submetido a
processo  penal  por  atos  que,  qualificando-se
como delitos contra a honra (calúnia, difamação e
injúria),  tenham  sido  por  ele  praticados  no
exercício  de  qualquer  das  funções  inerentes  ao
mandato parlamentar:  função de representação,
função de fiscalização e função de legislação.  A
eventual  instauração  de  persecutio  criminis  contra  o
Vereador,  nas  situações  infracionais  estritamente
protegidas  pela  cláusula  constitucional  de
inviolabilidade,  qualifica-se  como  ato  de  injusta
constrição  ao  status  libertatis  do  legislador  local,
legitimando, em conseqüência do que dispõe a Carta
Política  (CF,  art.  29,  VIII),  a  extinção,  por  ordem
judicial,  do próprio procedimento penal persecutório.”
(STF.  HC  74201,  Relator(a):   Min.  CELSO  DE
MELLO, Primeira Turma, julgado em 12/11/1996,
DJ  13-12-1996  PP-50164  EMENT  VOL-01854-04
PP-00745 RTJ VOL-00169-03 PP-00969)

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  INVIOLABILIDADE  CIVIL  DAS
OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES.
PROTEÇÃO  ADICIONAL  À  LIBERDADE  DE
EXPRESSÃO.  AFASTAMENTO  DA  REPRIMENDA
JUDICIAL  POR  OFENSAS  MANIFESTADAS  NO
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EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO
DO  MUNICÍPIO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.
Vereador  que,  em  sessão  da  Câmara,  teria  se
manifestado  de  forma  a  ofender  ex-vereador,
afirmando  que  este  “apoiou  a  corrupção  [...],  a
ladroeira, [...] a sem-vergonhice”,  sendo pessoa sem
dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos
limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição:
manifestação proferida no exercício do mandato e
na circunscrição do Município. 3. A interpretação
da  locução  “no  exercício  do  mandato”  deve
prestigiar  as  diferentes  vertentes  da  atuação
parlamentar,  dentre  as  quais  se  destaca  a
fiscalização  dos  outros  Poderes  e  o  debate
político.  4.  Embora  indesejáveis,  as  ofensas
pessoais  proferidas  no  âmbito  da  discussão
política,  respeitados  os  limites  trazidos  pela
própria  Constituição,  não  são  passíveis  de
reprimenda  judicial.  Imunidade  que  se
caracteriza como proteção adicional  à liberdade
de expressão, visando a assegurar a fluência do
debate  público  e,  em  última  análise,  a  própria
democracia.  5.  A  ausência  de  controle  judicial  não
imuniza  completamente  as  manifestações  dos
parlamentares,  que  podem  ser  repreendidas  pelo
Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em
repercussão  geral,  da  seguinte  tese:  nos  limites  da
circunscrição do Município e havendo pertinência com o
exercício  do  mandato,  os  vereadores  são  imunes
judicialmente  por  suas  palavras,  opiniões  e  votos.”
(STF.  RE  600063,  Relator(a):  Min.  MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO
BARROSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
25/02/2015,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG
14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015).

“Ementa:  QUEIXA-CRIME.  INJÚRIA.  DIFAMAÇÃO.
ATIPICIDADE.  INVIOLABILIDADE.  IMUNIDADE
PARLAMENTAR MATERIAL. CONTEÚDO LIGADO À
ATIVIDADE  PARLAMENTAR.  EXERCÍCIO  DO
MANDATO  COM  INDEPENDÊNCIA  E  LIBERDADE.
ABUSO.  APURAÇÃO  PELA  RESPECTIVA  CASA
LEGISLATIVA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. I - A
incidência do Direito Penal deve observar seu caráter
subsidiário,  de  ultima  ratio.  Nesse  sentido,  ofensas
menores  e  que  não  estejam abarcadas  pelo  animus
injuriandi não são reputadas crime. II - A reação do
querelado ocorreu quando sua atuação política estava
sendo questionada. Incide, por isso, a inviolabilidade a
que alude o caput do art. 53 da Constituição Federal.
III  –  A  imunidade  material  em  questão  está
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amparada em jurisprudência sólida desta Corte,
como forma de tutela à própria independência do
parlamentar, que deve exercer seu mandato com
autonomia, destemor, liberdade e transparência,
a fim de bem proteger o interesse público. IV -
Eventual  excesso  praticado  pelo  parlamentar
deve  ser  apreciado  pela  respectiva  Casa
Legislativa,  que  é  o  ente  mais  abalizado  para
apreciar se a postura do querelado foi compatível
com o  decoro  parlamentar  ou  se,  ao  contrário,
configurou abuso das prerrogativas asseguradas
a membro do Congresso Nacional, nos termos do art.
55, § 1º, da Constituição. V – Queixa-Crime rejeitada.”
(STF.  Pet  6587,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em
01/08/2017,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-182
DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017).

“EMENTA  AGRAVO  REGIMENTAL.  QUEIXA-CRIME.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  DEPUTADO
FEDERAL.  CRIME  CONTRA  A  HONRA.  NEXO  DE
IMPLICAÇÃO  ENTRE  AS  DECLARAÇÕES  E  O
EXERCÍCIO  DO  MANDATO.  IMUNIDADE
PARLAMENTAR  MATERIAL.  ALCANCE.  ART.  53,
CAPUT,  DA CF.  1.  A inviolabilidade material,  no
que diz com o agir do parlamentar fora da Casa
Legislativa,  exige  a  existência  de  nexo  de
implicação entre as declarações delineadoras dos
crimes  contra  a  honra  a  ele  imputados  e  o
exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a
imunidade protege o parlamentar “por quaisquer
de  suas  opiniões,  palavras  e  votos”  (art.  53,
caput, da CF), e não se restringe às declarações
dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores
políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas. 2.
A  verbalização  da  representação  parlamentar  não
contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou
licenciosidade  da  fala.  Placita,  contudo, modelo  de
expressão  não  protocolar,  ou  mesmo  desabrido,  em
manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes,
ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente,
ainda  que  acaso  deplorável  no  patamar  de  respeito
mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada,
embala  a exposição do ponto de vista  do orador.  3.
Imunidade parlamentar material  reconhecida na
espécie,  proferida  as  manifestações  em
entrevistas  do  Deputado  Federal  a  rádios  no
âmbito  de  atuação  marcadamente  parlamentar,
em temas de oposição política e de fiscalização
do patrimônio publico, conducentes à atipicidade
de  conduta.  4.  Agravo  regimental  conhecido  e  não
provido.”  (Pet  5714  AgR,  Relator(a):  Min.  ROSA
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WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 12-12-
2017 PUBLIC 13-12-2017).

“(...)  A  imunidade  parlamentar  material  se
estende à divulgação pela imprensa, por iniciativa
do congressista ou de terceiros, do fato coberto
pela  inviolabilidade.  4.  A  inviolabilidade
parlamentar elide não apenas a criminalidade ou
a  imputabilidade  criminal  do  parlamentar,  mas
também a  sua  responsabilidade  civil  por  danos
oriundos da manifestação coberta pela imunidade
ou pela divulgação dela: é conclusão assente, na
doutrina nacional  e estrangeira,  por quantos se
tem  ocupado  especificamente  do  tema.”  (RE
210917/RJ,  Relator  Min.  Sepúlveda  Pertence  -
Tribunal Pleno, dj 12/08/1998). Destaques nossos.

No mesmo sentido:

“EMENTA OFICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-  REJEIÇÃO  DA  QUEIXA-CRIME  -  VEREADOR  -
IMUNIDADE MATERIAL - ARTIGO 29 INCISO VIII
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  -  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  Os  vereadores  possuem
imunidade material por suas palavras e votos no
exercício do mandato nos limites dos interesses
municipais nos termos do artigo 29 inciso VIII da
Constituição Federal. 2. Recurso desprovido.” (TJMG
-  Rec  em  Sentido  Estrito  1.0184.11.001850-
6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Pedro  Vergara  ,  5ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2014,
publicação da súmula em 11/07/2014). Destaquei.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  na  mesma
direção:

"(…)
A  imunidade  material  prevista  nos  artigos  53,
caput,  da  Constituição  Federal  e  12  da
Constituição  Estadual  se  verifica  nos  casos  em
que  as  opiniões  tidas  como  ofensivas  guardam
íntima  relação  com  o  exercício  do  mandato
parlamentar.
No  caso  em análise,  entendo  incidir  a  cláusula
constitucional da imunidade parlamentar material
que confere inviolabilidade ao membro do Poder
Legislativo, quando se pronuncia em razão de sua
atividade política.
Cabe assinalar que, em tal situação, atua em favor do
Parlamentar  a  prerrogativa  da  imunidade
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parlamentar  em  sentido  material  que
descaracteriza  a  própria  tipicidade  penal  dos
crimes contra a honra.
Assim, entendo ter agido com acerto o Magistrado,
ao rejeitar a queixa crime.” (fls. 82/84). Destaquei.

Inexiste  assim  responsabilidade  penal  do  querelado,
que  proferiu  declarações  no  exercício  de  seu  mandato  e  dentro  das
atribuições  de  parlamentar,  assim,  apenas  projetou  sua  opinião  como
vereador opositor, no exercício de sua atuação legislativa.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer,  NEGO
PROVIMENTO O RECURSO.

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador) e João Benedito da Silva.

Presente à  sessão  o Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


