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HABEAS CORPUS 3.609 - CEARÁ (95.0032991-3) 

RELATOR 
IMPETRANTES 
IMPETRADO 

O EXM' SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA 
SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA E OUTRO 
DESEMBARGADOR-RELATOR DA DENÚNCIA-CRIME NÚMERO 
120 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 
RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO PACIENTE 

PROCESSUAL PENAL. 
REPRESENTAÇÃO. 
LEGISLATIVA. 

EMENTA 

DEPUTADO ESTADUAL. CRIME DE IMPRENSA. 
DENÚNCIA. LICENÇA A ASSEMBLÉIA 

I. Aos Deputados Estaduais, por força do disposto no § 
1°, do artigo 27, da Constituição Federal, aplicam-se as 
mesmas regras quanto à inviolabilidade e imunidades. De 
conseguinte, não podem ser processados criminalmente 
"sem prévia licença de sua Casa". 

11. O despacho do Desembargador-Relator da causa 
determinando, assim que apresentada a denúncia, se 
oficiasse à Presidência da Assembléia Legislativa 
pedindo licença para processar o paciente, não lhe 
causou ofensa ao direito de locomoção, além do que 
preservou a imunidade formal do denunciado. A 
notificação será ordenada se a licença for atendida, 
com o que se cumprirá a Constituição e a lei especial. 

III.Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, indeferir o pedido. Votaram com o Relator os 
Ministros Edson Vidigal, Assis Toledo, José Dantas e Cid Flaquer 
Scartezzini. 

Brasília, 02 de agosto de 1995 (data de julgamento). 

~~O~~Yo J1D ,~. 
MINISTRO ASSIS TOLkDO, pres~d~~ 

MINIST , Relator 
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HABEAS CORPUS N' 3.609-3 - CEARÁ 

IMPETRANTES 
IMPETRADO 

PACIENTE 

: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA E OUTRO 
: DESEMBARGADOR-RELATOR DA DENÚNCIA-CRIME 

NÚMERO 120 DO TRiBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
CEARÁ 

: RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO 

RELATÓRIO 

O EXM' SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA : 

Habeas corpus impetrado em favor de RAIMUNDO 
ANTÔNIO DE MACEDO, Deputado Estadual, denunciado como infrator do 
art. 20, c/c o art. 23, m, da Lei n' 5.250/67 (Lei de Imprensa), buscando 
trancar a ação penal, eis que goza da inviolabilidade parlamentar. Além 
disso, o Ministério Público não tem legitimidade para propor a ação, dado 
que a notícia publicada no jornal "Diário do Nordeste" cingiu-se a fato não 
pertinente ao Cargo de Secretário de Estado e a licença requisitada pelo 
Relator do processo criminal à Assembléia do Estado do Ceará somente tem 
lugar após o recebimento da denúncia ou queixa. 

Dispensei as informações (fl. 122). 

O Dr. RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO DE 
BONIS, ilnstrado Subprocurador-Geral da República, pronunciou-se pela 
denegação da ordem, entendendo que "oferecida a denúncia, e antes da 
apresentaçdo de defesa prévia, deve ser solicitada licença para a 
instauraçdo de processo" (fi. 124). E acrescenta que o delito teria sido 
praticado em entrevista dada a jornal local, atingindo a vítima em sua 
condição de órgão público (fls. 124/127). 

RelatJrt 
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HABEAS CORPUS N° 3.609-3 - CEARÁ 

IMPETRANTES : SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA E OUTRO 
IMPETRADO : DESEMBARGADOR-RELATOR DA DENÚNCIA-CRIME 

NÚMERO 120 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
CEARÁ 

PACIENTE : RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO 

EMENTA 

PROCESSUAL PENAL DEPUTADO ESTADUAL 
lMPlIENSA. REPRESENTAÇÁo. DENÚNCIA. 
ASSEMBLÉIA LeGÍSUTlVA. 

CRIME DE 
LICENÇA À .........•.. 

I.AosDepui~$itÓrhtais,pqrforça dodisp<!S1n noV~doqriigo 27, do 
ConsUmição Feckia( aplicam-&. a. mesm<riiegr<1s quantv ii#winlabíliáqdee 
iintmídailes.::~_:ciniiegu~nie. não pt1iIem tier·priii;eiSildos crtiiJiniilmente, Sem 
prévUz.fkença·.<lisua.o-
ll. O despacho do Desembargador.JáJ;lator <kicaP$Ç.determínaruif>, assjmque 
I:lprésentailtl a ckiiimcia, -se--Ofi~e à Prif;si#ncia ,dQ ASS;l1Jhléia Legislativa 

IiCWfo para proces_ OpQÇieTTIe,.nfJo fM ClJUsoubjeqsa aO direito 
de locomoção, a/blt do que preservou aimunidade formal do denunciado. A 
Jí()tifiçação será ordehada se--a -liçençafor-:atendida, com- (j-que.se cumprirá a 
CQhstitui.fão e a1ei especial. 
Ill.Ordem del1lJguda. . ... . ... 

VOTO 

O EXMo SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA (RELATOR): 

o parecer do ilustrado Subprocurador-Geral 
República, Dr. RAIMUNDO FRANCISCO RIBEiRO DE BONIS, 
poucas linhas fulmina a pretensão do impetrautr <..: 

( vi:> 

di 

da 
em 



He 3ó09-3..c:E-vOTO 

"Não há, tampouco, erro procedimental. 

Ora, se citado o réu, antes da licença do corpo legislativo a que 
pertence, e teria havido a triangularização da relação processual, 
com apresentação, em conseqüência, da defesa prévia. 

F-=ra o parágrafo I" do art. 43 da l,ei 5.250/67: 

"Ao despachar a denúncia ou queixa, o juiz detenninará a citação 
do réu para que apresente defesa prévia no prazo de 5 (cinco) 
dias". 

Essa <k.fesa e onus, fardo, B URDEN, do qual deverá o réu 
desincumbir-se, pena de evenh/al prejuízo. E esse ônus (dever para 
consigo mesmo) é característico do processo e só nele pode existir. 

Assim, parece-nos que andou certo o eminente relator, ao preservar 
a ilmmidade formal do padente do mais leve arranhão, solicitando 
a licença constitucionalmente imposta. 

Assim, manifesta-se o MP.F., pelo conhecimento do remédio, com 
fundamento no art. 105, !, letras c e a, combinadas da Constituição 
Federal, mas por sua denegação. pelos fundamentos antes 
expostos". (fIs, /26//27) 

~.2 

Aos Deputados Estaduais, por força do disposto no art. 
27, § l° da Constituição Federal, aplicam-se as regras sobre inviolabilidade 
e imunidades atribuídas aos Deputados Federais. 

Ora, sendo assim, desde a expedição do diploma, o 
Deputado Estadual não pode ser processado criminalmente, sem prévia 
licença de sua Casa - art. 53, § l°, da CF. 

Resulta que, a regra do art. 43, § 1°, da Lei n° 5.250, de 
09.02.1967, tem aplicação, se a licença for concedida pela Assembléia 
Legislativa. 

o audamento do processo, mediaute a citação do 
denunciado para apresentar defesa prévia, implica em descumprimento do 
preceito constitucional. 

o Superior Tribunal de Justiça, sem discrepância, nos 
casos de denúncia apresentadas contra Governador de Estado, previamente, 
tem solicitado licença da respe tiva Casa Legislativa. Neste sentido afinnei 
na Ação Penal n° 57-RJ: l\..,J 



HC 3609-3-cE-VOTO 

" I. O pedido de autorização à Assembléia Legislativa para 
processar Governador de Estado tem assento no princípio que rege 
a independência dos Poderes .... " 

R.3 

o eminente Ministro JOSÉ DANTAS, na Ação Penal n° 
4, após se referir a diversos precedentes (v.g., STF, HC 41.296, Gonçalves, 
RF 209/270, RTJ 33/590; Resp 749, RTJ 50/378; Resp 755, RTJ 52/501; 
Resp 759, RTJ 63/583), acrescentou ser "particularmente expressiva dessa 
orientação a primeira das decisões referidas - HC 41.296, caso Mauro 
Borges -, no qual O Tribunal deixou expresso o condicionamento do 
processo contra o Governador do Estado ao juízo de autorização da 
Assembléia Legislativa, ainda quando o seu julgamento devesse tocar à 
Justiça Militar da União. De minha parte, - na linha do voto, já recordado, 
na A. Pen. 303 - insisto em que a circunstáncia de se ter deslocado para o 
STJ a competência originária para o processo dos Governadores por 
crimes comuns, antes de enfraquecer, fortalece a explicação sistemática de 
sua submissão à autorização da Assembléia Legislativa, pois, para tanto, a 
que decorre, no plano horizontal, da independência dos Poderes, soma-se, 
no plano vertical, o princípio da autonomia dos Estados-membros". 

o eminente Ministro CELSO DE MELLO, observa que: 

'~ exigência de prévia licença congressional, imposta 
pela Carta Política, traduz situação inequivocadamente 
configuradora de obstáculo ao regular exercício da 
atividade jurisdicional. Atua como causa obstativa do 
pleno desempenho da jurisdição penal e impede o normal 
prosseguimento da persecutio crimini. instaurada contra 
membro de qualquer das Casas do Congresso Nacional". 
(fi. 160 da Petição n° 170-0-PR, Julg. 25.08.94.) 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

QUINTA TURMA 

Nro. Registro: 95/0032991-3 HC 00003609/CE 

EM MESA Jl~GADO: 02/08/1995 

Relator 
Exmo. Sr. Min. JESUS COSTA LIMA 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. ASSIS TOLEOO 

Subprocurador Geral da Republica 
Exmo. Sr. Or. EDINALDO DE HOLANDA BORGES 

Secretario (a) 
JUNIA OLIVEIRA C. ROSA E SOUSA 

AUTUAÇÃO 

SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA E OUTRO INPTE 
IMPOO DESEMBARGADOR RELATOR DA DENUNCIA CRIME NUMERO 120 DO 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 
PACTE RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO 

CERTIDÃO 

Certifico que a Egrégia QUINTA TURMA ao apreciar o processo 
em epigrafe, 
decisão 

em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 

A Turma, por unanimidade, indeferiu o pedido. 
Votaram com o Relator os Ministros Edson vidigal, Assis 

do, Jose Dantas e Cid F1aquer Scartezzini. 

o referido 
Brasilia, 

é verdade. Dou fé. 
2 de agosto de 1995 

--------sE~ARIO(A)----

T01e-


