
 

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, e 

140, do Código Penal e 30 do Código de Processo Penal, 

apresentar QUEIXA - CRIME, em face de LÚCIO 

CAMPELO DA SILVA, brasileiro, casado, vereador, 

portador do RG nº. 861.317 SSP/TO, inscrito no CPF/MF 

n.º 300.996.761-68,  podendo ser encontrado na Câmara 

Municipal de Palmas, localizada na Av. Joaquim Teotônio 

Segurado; 501 Sul, Conj 01, Lts 04 e 05, Palmas - TO 

Telefone:(63)3218-4630 CEP: 77016-002, pelos motivos de 

fato e de direito a seguir aduzidos 





 

O Querelante sempre respeitou a atuação de qualquer parlamentar em 

sua prerrogativa constitucional de fiscalizar o Poder Executivo. 

Não obstante isso, no caso em tela, o Querelado extrapolou os limites 

permissivos e adentrou na seara ofensiva à honra e a imagem do Querelante. 

Assim, de forma inequívoca, as condutas do Querelado subsumiram nos 

artigos 139 e 140, caput e § 3º, do Código Penal,  senão vejamos: 

 

1) DA DIFAMAÇÃO 
 

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

patente que o mesmo cometeu ato ilícito penal previsto no artigo 139 do 

Código Penal, uma vez que agiu com animus difamandi, posto que imputou ao 

Querelante fato ofensivo à sua reputação. 

Isso pode ser depreendido, pelas seguintes afirmações de fatos 

ofensivos à honra do Querelante:  

 

Eu vou trabalhar para expulsar o COLOMBIANO de 

Palmas, LADRÃO, DESONESTO e QUEBRANDO A 

NOSSA CIDADE. TÁ QUEBRADO A NOSSA 

CIDADE (...) (grifou-se) 

 



 

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. 

 

Portanto, 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. 

Dessa sorte, ao denegrir a imagem e a honra do Querelante, 

depreciando-lhes 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. 

 

2) DA INJÚRIA 
 

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

injuriandi, restando evidente 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 LADRÃO E 

DESONESTO. 

Assim, o artigo 140 do Código Penal aduz acerca do delito de Injúria, 

senão vejamos: 

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) 

 

2.1 – Da injúria racial 

 

Dispõe o artigo 140, §4º do Código Penal que:  

   



 

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de 

elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 

origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora 

de deficiência:         

Pena - reclusão de um a três anos e multa. 

 

Perceba que o Querelado pela maneira em que se utilizou ao mencionar 

uma das nacionalidades do Autor, ficou evidente a discriminação e o 

preconceito ao mencionar de forma pejorativa “Eu vou trabalhar para expulsar 

o colombiano”, restando incurso no tipo penal supramencionado. 

Corroborando com o exposto segue precedente jurisprudencial: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. 

INJÚRIA PRECONCEITUOSA. OFENSA RACIAL. 

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. Prova 

suficiente para manutenção do juízo condenatório, 

nos moldes proclamados pela sentença. Relato da 

ofendida amplamente amparado pela prova coligida 

aos autos, sendo merecedora de crédito. Perfeita 

tipificação legal, pois comprovada a intenção da 



 

acusada em ofender a honra subjetiva da 

ofendida, utilizando elemento racial em caráter 

pejorativo. Pena aplicada de modo parcimonioso 

na sentença, não merecendo reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70060375813, 

Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 

11/06/2015).(TJ-RS - ACR: 70060375813 RS , 

Relator: João Batista Marques Tovo, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Terceira Câmara Criminal, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/06/2015) (grifo nosso) 

 

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

Querelado, devendo a mesmo ser condenado nas penas dos artigos 139,  140 

caput e § 3º do Código Penal. 

 

              DA EXTRAPOLAÇÃO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR 

 

No tocante à inviolabilidade material dos parlamentares 

municipais, disciplina a Constituição Federal em seu art. 29, VIII, confere a: 



 

"inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no 

exercício do mandato e na circunscrição do Município ". 

A respeito do tema, ensina Alexandre de Moraes: 

 

"Seguindo a tradição de nosso direito constitucional, 

não houve previsão de imunidades formais aos 

vereadores; no entanto, em relação às imunidades 

materiais o legislador constituinte inovou, garantindo-

lhe a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e 

votos no exercício do mandato e na circunscrição do 

município. 

A imunidade material dos membros do Poder 

Legislativo abrange a responsabilidade penal, civil, 

disciplinar e política, pois trata-se de cláusula de 

irresponsabilidade geral de Direito Constitucional 

material. 

Desta forma, são requisitos constitucionais exigíveis 

para a caracterização da inviolabilidade do vereador: 

manifestação de vontade, por meio de opiniões, 

palavras e votos; relação de causalidade entre a 

manifestação de vontade e o exercício do mandato, 

entendida globalmente dentro da função legislativa e 



 

fiscalizatória do Poder Legislativo e 

independentemente do local; abrangência na 

circunscrição do município. (Constituição do Brasil 

interpretada e legislação constitucional. 6 ªed., São 

Paulo: Atlas, 2006, p. 751/752). 

 

O Poder Legislativo, além da função precípua de inovar o 

ordenamento jurídico, possui como atribuição a fiscalização do Poder 

Executivo, seja por meio de auxílio do Tribunal de Contas, seja por meio da 

adoção dos mecanismos judiciais próprios. Contudo, não cabe ao 

parlamentar municipal, ainda que dotado de imunidade material relativa, 

valer-se desta prerrogativa para atingir a honra de outro agente político. 

O animus narrandi não pode ser confundido com o animus 

difamandi ou injuriandi, sob pena de se permitir o cometimento de 

verdadeiros ilícitos (civis ou penais) em nome da liberdade de expressão. 

Segundo o entendimento do ordenamento jurídico pátrio, a 

imunidade concedida aos vereadores não é absoluta, mas sim relativa, 

devendo obedecer a limites,  ficando desprotegido, pois, pelos excessos que 

cometer, inclusive dentro da Câmara, bem como durante as Sessões que nela 

ocorrem. 



 

Consoante dito alhures,  o parlamentar extrapolou os limites 

permitidos na prerrogativa de fiscalizar o Executivo. Seu escopo foi atingir a 

honra e desmoralizar o Requerente perante a sociedade Palmense. 

O Querelante sempre respeitou a atuação de qualquer 

parlamentar em sua prerrogativa constitucional de fiscalizar o Poder Executivo. 

Não obstante isso, no caso em tela, o Querelado extrapolou os 

limites permissivos e adentrou na seara ofensiva à honra e a imagem do Autor. 

Corroborando com o exposto vejamos uma parte do voto do Ministro 

Marco Aurélio (Inquérito 2.813 – STF), em que recebeu a queixa-crime por 

delito contra a honra cometido por parlamentar: 

 

 (...) Observem inexistir, na Carta da República, 

direito absoluto. Decorre do disposto no artigo 

53 dela constante que “os Deputados e 

Senadores são invioláveis, civil e penalmente, 

por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos”. O objetivo maior do preceito é viabilizar a 

atuação equidistante, independente, sem peias, no 

exercício do mandato, afastada a possibilidade de o 

parlamentar responder, com consequências 

próprias, no campo civil e penal. De modo algum, 

tem-se preceito a viabilizar atuação que se faça, 



 

de início, estranha ao exercício do mandato, 

vindo o Deputado ou Senador a adentrar, sem 

consequências jurídicas, o campo da ofensa 

pessoal, talvez mesmo diante de descompasso 

na convivência própria à vida gregária. A não se 

entender assim, estarão eles acima do bem e do 

mal, blindados, a mais não poder, como se o 

mandato fosse um escudo polivalente, um 

escudo intransponível.(...) 

 

E ainda: 

 
 EMENTA – PROCESSO PENAL – CRIMES 

CONTRA A HONRA – VEREADOR E PREFEITO – 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMUNIDADE – 

AÇÃO PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE. – A 

imunidade parlamentar de que trata o art. 29, VIII, da 

Constituição Federal, está vinculada às atividades 

parlamentares. Assim, tratando-se de ofensa de 

cunho pessoal, não há que se falar em direito ao 

benefício ali inserido. – Recurso desprovido. 



 

RECURSO ORDINÁRIOEM HABEAS CORPUS N° 

10.272 – PB (2000/0062103-0) (grifamos) 

 

 EMENTA – RHC. CRIME CONTRA A HONRA. 

IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADOR. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO 

CAUSAL ENTRE O EXERCÍCIO DO MANDATO E A 

OFENSA À HONRA DE TERCEIROS. 

1 – O entendimento pretoriano realça que a 

imunidade material dos vereadores, concebida pela 

Constituição Federal, quanto aos delitos de 

opinião, se circunscreve ao exercício do 

mandato em estreita relação com o desempenho 

da função do cargo. Há, portanto, limites para os 

pronunciamentos feitos no recinto da câmara de 

vereadores, quando não restritos aos interesses 

do município ou da própria edilidade. 

2 – RHC improvido. 

RECURSO ORDINÁRIOEM HABEAS CORPUS N° 

10.605 – SP (2000/0111013-6) 

 




