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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2006682-44.2017.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é paciente 
EDUARDO MENDONÇA MARRA e Impetrante LAUDEMIRO DIAS 
FERREIRA NETO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PARCIALMENTE 
PREJUDICADO o presente habeas corpus e, no remanescente, DENEGARAM a 
ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), CARLOS MONNERAT E SOUZA 
NERY.

São Paulo, 16 de março de 2017.

AMARO THOMÉ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 2006682-44.2017.8.26.0000
Impetrante: Laudemiro Dias Ferreira Neto 
Paciente: Eduardo Mendonça Marra 
Corréu: Alberto da Costa José
Comarca: Miguelópolis
Voto nº 11081

HABEAS CORPUS – INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMUNIDADE 
PARLAMENTAR – ATIPICIDADE – O 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DE 
HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL, 
SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO 
TRANSPARECER DOS AUTOS, DE FORMA 
INEQUÍVOCA, A INOCÊNCIA DO ACUSADO, A 
ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA 
ESPÉCIE – DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR 
VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL 
RELATIVAS À VIDA PESSOAL DO SUPOSTO 
OFENDIDO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO 
VÍNCULO DAS DECLARAÇÕES COM O REGULAR 
EXERCÍCIO DA VEREANÇA À LUZ DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE 
PREJUDICADO E, NO REMANESCENTE, 
DENEGADO.

Cuida-se de habeas corpus impetrado por 

LAUDEMIRO DIAS FERREIRA NETO, em favor de EDUARDO 

MENDONÇA MARRA, com pedido liminar, apontando-se como 

autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da 

Comarca de Miguelópolis, que teria deixado de trancar a ação 

penal e determinado a citação do paciente para a realização de 

audiência de instrução, debate e julgamento nos autos n° 

1000420-77.2015.8.26.0352.

Consta dos autos que ao paciente, que é 
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Vereador, “está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 

139 e 140 do Código Penal, isso por eventualmente na sessão plenária 

da Câmara Municipal de Miguelópolis ter [...] ofendido a honra do 

querelante conforme processo em anexo, segundo o querelante, o 

paciente proferiu palavras que feriu sua honra na tribuna da Câmara 

Municipal de Miguelópolis em sessão ordinária do dia 11/05/2015, as 

palavras foram: 'ele não passou nem na investigação social de sua 

conduta, referindo a sua reprovação do concurso da PM'”.

Resumidamente, o presente habeas corpus foi 

impetrado sob a alegação de que ao paciente é garantida 

imunidade material do estatuto constitucional dos 

parlamentares, sendo que as supostas ofensas por ele irrogadas o 

foram na circunscrição do Município  dentro da própria Câmara 

Municipal  e no estrito exercício de seu mandato (art. 29, inciso 

VIII, da Constituição da República).

Por tais fundamentos, requereu a imediata 

suspensão da audiência designada para o dia 9 de fevereiro de 

2.017, às 11h35min.

No mérito, requereu o trancamento da ação 

penal por ausência de justa causa, e por atipicidade da conduta 

em razão do disposto no art. 29, inciso VIII, da Constituição da 

República.

A liminar foi indeferida a fls. 92/95.
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Prestadas as informações pela douta 

autoridade indicada como coatora a fls. 98/99.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de 

Justiça a fls. 118/120, manifestando-se pelo não conhecimento da 

impetração ou, subsidiariamente, pela conversão do feito em 

diligência para que sejam solicitadas informações 

complementares à Douta Autoridade indicada como coatora.

É o relatório.

A pretensão se encontra parcialmente 

prejudicada.

Isso porque, em consulta aos autos digitais da 

ação penal n° 1000420-77.2015.8.26.0352 verifica-se que (i) foi 

realizada audiência designada para 9 de fevereiro de 2.017, às 

11h35min; (ii) restou infrutífera a tentativa de conciliação entre o 

paciente e a suposta vítima; (iii) a denúncia ofertada em desfavor 

do paciente foi recebida pela Douta Autoridade indicada como 

coatora relativamente ao crime tipificado no art. 139, do Código 

Penal, sendo rejeitada em relação à imputação da prática do 

crime previsto no art. 140, do mesmo diploma legal.

Relativamente à pretensão do impetrante à 

determinação de trancamento da ação penal em relação ao crime 

de calúnia, tem-se que, conforme entendimento pacífico das 

Cortes Superiores, “o trancamento da ação penal pela via do habeas 
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corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a 

falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a 

atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”1.

Somente quando houver coação ilegal 

perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo 

de provas, é que caberá o remédio heroico, caso contrário, como é 

a hipótese dos autos, fugirá de sua alçada. 

Na espécie, verifica-se que o paciente é réu na 

ação n° 1000420-77.2015.8.26.0352 em que se procede a sua 

persecução penal pela prática, em tese, do crime tipificado nos 

art. 139, do Código Penal.

Consta dos autos que: 

“Em meados ao mês de maio p.p. o querelante fez 

algumas denuncias ao Presidente da Câmara em 

exercício com base no Decreto-Lei 201/67 

(estabelece crime de responsabilidade de prefeitos e 

1 RHC 55701/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 

27/05/2015; RHC 57961/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015; RHC 51297/BA, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015; HC 307017/PB, Rel. 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 

25/05/2015; HC 158792/PE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015; RHC 44864/PA, Rel. Ministro NÉFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 26/05/2015; RHC 54255/SP, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015; HC 

219433/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014; RHC 55974/SP, Rel. 

Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA 

TURMA, julgado 10/03/2015, DJe 20/03/2015. (VIDE INFORMATIVO DE 

JURISPRUDÊNCIA N. 502)
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vereadores), por em tese o querelado quando no 

exercício da Presidência daquela Casa de Leis ter 

praticado crime de responsabilidade. 

Em sessão ordinária realizada no dia 11/05/2015 o 

então vereador, ora querelado, usando da palavra na 

tribuna da Câmara Municipal, deferiu diversas 

ofensas ao querelante, por o mesmo ter exercido seu 

direito de cidadã, garantido pela Constituição 

Federal de 1988.

Em suas palavras o então vereador acusou o 

querelante de ser uma pessoa imoral e sem 

credibilidade para ser autor de quaisquer denúncias 

que seja.

Conforme pode se ver em matéria jornalística [...] o 

querelado disse: 'ele não passou nem na 

investigação social de sua conduta', se referindo 

a reprovação do querelante em concurso público da 

PMSP por ter contra si registro de ocorrência 

policial.

Portanto, nota-se claramente que o querelado 

usando-se da sua situação de vereador ofendeu a 

honra do querelante que apenas usou de seus 
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direitos constitucionalmente garantido” (sic  fl. 

01/03, dos autos digitais da ação penal n° 

1000420-77.2015.8.26.0352).

Nos termos do art. 29, inciso VIII, da 

Constituição da República:

“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: [...] inviolabilidade dos Vereadores por 

suas opiniões, palavras e votos no exercício do 

mandato e na circunscrição do Município”.

A imunidade parlamentar material protege os 

Vereadores no âmbito espacial do respectivo Município, visando 

assegurar-lhes o exercício pleno da liberdade de opinião, 

indispensável ao bom desempenho de seu múnus público.

No entanto, para que se reconheça a incidência 

da imunidade, na espécie, é indispensável que se evidencie que 

as declarações supostamente proferidas pelo paciente tenham 

estrita relação com o desempenho da função legislativa ou 
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tenham sido proferidas em razão dela.

Em outras palavras, para que as afirmações 

feitas pelo parlamentar possam ser consideradas integralmente 

“relacionadas ao exercício do mandato”, elas devem ter, ainda de 

forma mínima, um teor político. Caso contrário, não se cogita que 

ofensas à dignidade e à honra sejam acobertadas por imunidade 

funcional, sob pena de, desvirtuando-se a finalidade de tal 

instituto, reconhecer verdadeiro privilégio aos membros do Poder 

Legislativo, o que evidentemente não se admite.

Neste sentido, e declarando a relatividade da 

imunidade penal objeto de análise na presente ação, já se 

pronunciou o intérprete máximo da Constituição Federal. 

Confira-se: STF. 1ª Turma. Inq 3932/DF e Pet 5243/DF, Rel. Min. 

Luiz Fux, julgados em 21/6/2016.

Considerando que, na espécie, as palavras 

proferidas pelo paciente são, aparentemente, relativas à vida 

pessoal da suposta vítima, que pretensamente não reuniria 

condições morais para lograr aprovação em sindicância realizada 

em concurso público para provimento de cargos na Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, não se constata, de plano, 

qualquer ilegalidade passível de coibição de plano.

A estrita pertinência das declarações 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Habeas Corpus nº 2006682-44.2017.8.26.0000 -Voto nº 9

supostamente proferidas pelo paciente com o exercício regular da 

vereança deverá ser devidamente apurada à luz do contraditório 

e da ampla defesa, perante o Juiz Natural, não se vislumbrando, 

no presente momento, a atipicidade da conduta que lhe é 

imputada.

A regra geral para o trancamento da ação 

penal, em sede de habeas corpus, é a demonstração, clara e precisa, 

logo de plano, de não existirem elementos mínimos para a 

acusação, ou demonstração cabal da atipicidade, o que não 

ocorre no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PREJUDICADO o presente habeas corpus e, no remanescente, 

DENEGO a ordem.

AMARO THOMÉ

RELATOR
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