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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas 

Corpus nº 2186539-50.2017.8.26.0000, da Comarca de Itu, em 

que é paciente REGINALDO DE OLIVEIRA CARLOTA, Impetrantes 

ADRIANO ALVES DOS SANTOS e CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI.

ACORDAM, em [Órgão Julgador] do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente) e RICARDO SALE 

JÚNIOR.

São Paulo, 30 de novembro de 2017.

Encinas Manfré
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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HABEAS CORPUS 2186539-50.2017.8.26.0000.
COMARCA: ITU.
IMPTES.: ADRIANO ALVES E CLAYTON FRANQUINI.
IMPDO.: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE ITU.
PACTE.: REGINALDO DE OLIVEIRA CARLOTA.
VOTO    29.720.

EMENTA:

“Habeas corpus”. Queixa. Imputação de 
supostos crimes de calúnia e difamação. 
Trancamento com relação ao primeiro 
desses delitos. Ausência de descrição 
suficiente nessa peça inicial da 
acusação. Por outro lado, crime de 
difamação que, ao menos em tese, pode 
ter ocorrido. Descrição suficiente da 
conduta imputada ao querelado que se 
ajusta ao tipo penal. Necessidade de 
análise aprofundada do mérito que é 
inviável nesta estreita via de cognição. 
Ordem parcialmente concedida, portanto.

Trata-se de habeas corpus (folhas 1 e 

2) requerido pelos ilustres advogados Adriano 

Alves e Clayton Franquini em favor de Reginaldo de 

Oliveira Carlota, ao qual atribuídas supostas 

práticas dos delitos de calúnia e difamação.

Esses impetrantes, com efeito, 

alegaram, em suma, o seguinte: a) faltar justa causa 

para a ação penal; b) insuficiência de provas; c) 
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atipicidade da conduta; d) tratar-se de discussões de 

âmbito político; e) logo, objetivarem a concessão de 

provimento liminar a fim de que sobrestado o 

processamento do feito em trâmite em primeira 

instância até julgamento definitivo deste writ, com 

consequente retirada de pauta da audiência designada 

para o próximo dia 9 de outubro; f) ao final, que se 

conceda a ordem para o trancamento da ação penal sob 

apreço.

Não se concedeu o provimento de 

urgência objetivado (folhas 199 e 200).

A digna autoridade apontada coatora 

prestou informação (folhas 204).

Sobreveio parecer da douta 

Procuradoria de Justiça no sentido de denegação da 

ordem (folhas 245/246).

É o relatório.

Impõe-se conceder em parte a ordem 

objetivada.

A propósito, conforme informação da 

digna autoridade apontada coatora (folhas 204), a 

esse paciente houvera imputação dos crimes de 

calúnia e difamação.

Com efeito, consta da queixa, dentre 
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o mais, que esse querelado, vereador da Câmara 

Municipal de Itu, teria atribuído a Guilherme dos 

Reis Gazolla, prefeito do município, práticas de 

crimes contra a administração pública e outros 

ofensivos à reputação.

Sem desdouro à convicção do digno 

magistrado a quo, que recebera essa queixa em 7 de 

julho do corrente ano (folhas 125), é caso de 

trancamento da ação penal com relação ao crime 

previsto no artigo 138 do Código Penal (calúnia). 

Por sinal, da leitura dessa queixa 

(folhas 5 a 21) não é possível se extrair qual 

crime teria sido atribuído ao prefeito pelo ora 

paciente. 

Além de não ter nominado 

expressamente o delito em espécie e nem sequer 

haver descrito a conduta eventualmente criminosa, 

das postagens em redes sociais apresentadas - as 

quais teriam sido feitas pelo paciente -, 

inexiste, ao menos à primeira vista, eventual 

atribuição de delito.

Por sinal, assim constou de uma das 

publicações:

“PREFEITO DE ITU, GUILHERME GAZZOLA, MENTIU 

DESCARADAMENTE SOBRE ESTADO DO PRÉDIO DO HOSPITAL SÃO 
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CAMILO, E ACABA DE SER DESMASCARADO PUBLICAMENTE NA CÂMARA 

DE VEREADORES.

Na sessão de Câmara passada, protocolei um 

requerimento, cobrando que o prefeito de Itu, apresentasse 

um laudo, PROVANDO que o hospital São Camilo “está 

deteriorado”, conforme ele alegou, justificando que o 

hospital não seria reaberto por conta disso.

Na sessão de hoje, o próprio líder do 

prefeito na Câmara, o vereador Luciano do Secom, declarou 

em “questão de ordem”, que 'FOI NO HOSPITAL JUNTO COM O 

VEREADOR MANÉ DA SAÚDE E CONSTATARAM QUE O PRÉDIO ESTÁ EM 

PERFEITAS CONDIÇÕES”.

Ainda, mediante compartilhamento de 

vídeo, teria atribuído ao chefe do Executivo a 

responsabilidade pela falta d'água na cidade.

Assim, em que pesem as declarações, 

em princípio, desabonadoras, não se pode extrair 

da leitura dessa acusação, ao menos nesta feita, 

haver prática do delito de calúnia por meio das 

supraditas postagens ou publicações. A suposta 

conduta de “mentir descaradamente”, por ela 

apenas, não constitui infração penal.

A despeito do constante da queixa, 

atos relativos a improbidade administrativa, 

necessariamente, também não são tipificados como 

delito. 
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Outrossim, admitir-se o recebimento 

de queixa relativa a fatos indeterminados e 

incertos constituiria clara ofensa aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa, pois é com 

base na imputação que o acusado pode elaborar a 

respectiva defesa.

Nesse sentido, ainda, destaca-se a 

seguinte lição de Cleber Masson:

“Esse fato, entretanto, deve ser previsto em 

lei como criminoso. Há de ser definido como crime, qualquer 

que seja sua espécie: doloso ou culposo, punido com 

reclusão ou com detenção, de ação penal pública 

(incondicionada ou condicionada) ou de ação penal privada. 

Nada impede que a calúnia possa se verificar mediante a 

imputação de um crime também de calúnia.

Além disso, é imprescindível a imputação da 

prática de um fato determinado, isto é, de uma situação 

concreta, contendo autor, objeto e suas circunstâncias. 

Nesse sentido, não basta a chamar alguém de “ladrão”, pois 

tal conduta caracterizaria o crime de injúria. A 

tipificação da calúnica reclama, por exemplo, a seguinte 

narrativa: “No dia 10 de fevereiro de 2015, por volta das 

20h00, `A´, com emprego de arma de fogo, ameaçou de morte a 

vítima ´B´, dela subtraindo em seguida seu relógio”.”1

Outrossim, são de consideração os 

seguintes trechos de julgados do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça 

1 Direito Penal, Parte Especial, volume 2, Editora Método, 2016, página 200.
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transcritos nessa obra de doutrina:

“”Em relação ao crime de calúnia, são 

manifestamente atípicos os fatos imputados ao querelado, 

pois não houve em suas declarações a particularização da 

conduta criminosa que teria sido praticada pelo querelante” 

(STF, Inq. 2.134/PA, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal 

Pleno, j. 23.03.2006). É também a jurisprudência do STJ: “A 

narração da prática delituosa deve ser específica e 

devidamente contextualizada, não bastando a simples 

indicação de cometimento de um determinado crime” (APn 

574/BA, rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 

18.08.2010, noticiado no Informativo 443).”2

Também é de relevo, mutatis mutandis, 

a seguinte parte de ementa relativa a acórdão 

deste Tribunal de São Paulo:

“CRIMES CONTRA A HONRA. Os fatos trazidos 

na inicial e caracterizadores de crime contra a honra, 

segundo o querelante, é que o apelado veiculou, com base em 

matéria escrita no jornal local, notícia de que ele era 

devedor de impostos municipais com a nítida intenção de 

ofender sua honra objetiva, ou seja, o conceito que ele tem 

no meio social em que vive com a pecha de mau pagador. 

Sentença de absolvição do querelado reformada parcialmente, 

condenado este pelo crime de difamação. Destarte, não se 

tipificou o crime de calunia - artigo 138 do CP -, eis que 

nesse caso, é indispensável que o fato - imputado 

falsamente - seja descrito como crime, com todos os 

requisitos necessários à sua tipificação, nos termos do 

referido dispositivo, o que não ocorreu no caso. 

2 Página 200.
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Precedentes.”3

Haja vista essas realidades, de rigor 

o trancamento da ação penal com relação ao 

imputado delito de calúnia, por ausência de justa 

causa.

Sem embargo, o processo terá 

seguimento em relação ao imputado crime de 

difamação.

A propósito, consta dessa queixa, 

dentre o mais, que o ora paciente atribuíra ao 

prefeito (querelante), mediante postagens na rede 

social, ter engravidado ex-secretária e não haver 

assumido a paternidade, cujo filho estaria 

sofrendo em razão de dificuldades financeiras. E 

teria o chamado de irresponsável e covarde, além 

de haver postado em rede social fotos da criança e 

dados de processo sigiloso.

Ainda, por esse meio, divulgara que o 

prefeito teria pago valor a empresa privada para 

que esta analisasse o que deveria ser feito para 

3 Apelação 993.07.085323-9, relator o desembargador Eduardo Braga, julgamento em 28 de janeiro de 

2010.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

HABEAS CORPUS 2186539-50.2017.8.26.0000 -ITU - VOTO 29.720.

melhorar o sistema de saúde da cidade, o que 

demonstraria não estar preparado, pois 

terceirizava as funções próprias do cargo.

Porquanto, em tese, teria o paciente 

atribuído fatos ofensivos à honra objetiva do 

querelante, ao menos à primeira vista, não se 

trata caso de atipicidade.

Logo, possível o ajustamento desse 

comportamento do paciente ao tipo previsto no 

artigo 139 do Código Penal.

Assim, à primeira vista, não se 

verifica a alegada ausência de justa causa a 

autorizar eventual trancamento da ação penal com 

relação a difamação.

Além disso, são de consideração, 

mutatis mutandis, acórdãos deste Tribunal cujas 

ementas têm as seguintes conformidades:

“HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A HONRA - 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - QUESTÃO QUE DEPENDE DO EXAME 

APROFUNDADO DAS PROVAS, QUE É INVIÁVEL NESTA ESTREITA VIA - 

O habeas corpus não se presta ao exame de provas, ante a 

impossibilidade de sua apreciação por esta estreita via. 

Além disso, a peça acusatória com exposição concisa dos 

fatos e fundamentos da imputação de crime não enseja o 
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trancamento da ação penal. ORDEM DENEGADA.”4

“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.”5 

Derradeiramente, ao menos por ora, 

não pesa a sustentação dos ora ilustres 

requerentes para que se reconheça se terem 

verificado as proferições em ambiente de discussão 

política, pois, em que pesem os artigos 53 e 29, 

VIII, da Constituição Federal confiram aos 

vereadores a imunidade material relativa a 

palavras externadas, há a necessidade de se 

analisar se a suposta ofensa à honra, quando 

4 Habeas corpus 2130972-68.2016.8.26.0000,  relator o desembargador Willian Campos, julgamento em 

4 de agosto de 2016.

5 Habeas corpus 2006682-44.2017.8.26.0000, relator o desembargador Amaro Thomé, julgamento em 

16 de março de 2017.
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proferida fora da casa política respectiva, tem 

relação direta ao exercício do cargo público.

Nesse ponto, também, são de destaque 

trechos de acórdãos do Supremo Tribunal Federal 

com as seguintes conformidades:

“(...) o mandato parlamentar não implica, 

por si só, imunidade. Há de apreciar-se o nexo entre as 

ideias expressadas e as atribuições próprias à 

representação do povo brasileiro.”6

“(i) A imunidade parlamentar incide quando 

as palavras tenham sido proferidas do recinto da Câmara dos 

Deputados: "Despiciendo, nesse caso, perquirir sobre a 

pertinência entre o teor das afirmações supostamente 

contumeliosas e o exercício do mandato parlamentar" (Inq. 

3814, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, unânime, j. 

7-10-2014, DJE 21-10-2014). (ii) Os atos praticados em 

local distinto escapam à proteção da imunidade, quando as 

manifestações não guardem pertinência, por um nexo de 

causalidade, com o desempenho das funções do mandato 

parlamentar. (...) Ex positis, à luz dos requisitos do art. 

41 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia pela 

prática, em tese, de incitação ao crime; e recebo 

parcialmente a queixa-crime, apenas quanto ao delito de 

injúria. Rejeito a queixa-crime quanto à imputação do crime 

de calúnia.”7

“A cláusula de inviolabilidade 

constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou 

6 Habeas corpus 115.397, relator o ministro Marco Aurélio, julgamento em 16 de maio de 2017.

7 Inquérito 3.932 e Petição 5.243, relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 21 de junho de 2016.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

HABEAS CORPUS 2186539-50.2017.8.26.0000 -ITU - VOTO 29.720.

civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, 

opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, 

as entrevistas jornalísticas, a transmissão, para a 

imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios 

produzidos nas Casas Legislativas e as declarações feitas 

aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações 

 desde que vinculadas ao desempenho do mandato  

qualificam-se como natural projeção do exercício das 

atividades parlamentares.” 8

Por esses fundamentos, acolhe-se em 

parte o sustentado por esses ilustres impetrantes a 

fim de, apenas com relação ao delito de calúnia, 

trancar-se a ação penal cujo processo está 

registrado sob o número 1004401-50.2017.8.26.0126, 

e tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Itu, 

querelado o paciente Reginaldo de Oliveira 

Carlota.

Dados esses fundamentos, acolhe-se em 

parte o parecer da douta Procuradoria de Justiça 

(folhas 245 e 246).

À vista do exposto, concede-se em 

parte a ordem objetivada a fim de trancar-se a 

ação penal com relação ao imputado crime de 

calúnia. 

ENCINAS MANFRÉ, relator.   

8 Inquérito 2.332, relator o ministro Celso de Mello, julgamento em 10 de fevereiro de 2011.
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