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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 

 
 
 
 

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 138, do Código Penal e 30 

do Código de Processo Penal, apresentar QUEIXA – 

CRIME em face de WANDERLEI BARBOSA CASTRO, 

brasileiro, casado, Depudato Estadual, podendo ser 

localizado na Rua 17 B Qd.25, Lt. 01, Taquaruçu OU  na 

Praça dos Girassóis, Palácio Deputado João D´Abreu, 

s/n, Palmas-TO, pelos seguintes motivos de  fato e de 

direito:  



 
 

2 

 

DA COMPETÊNCIA DO TRUBUNAL DE JUSTIÇA 

 

A Constituição do Estado do Tocantins, artigo 21, § 4º, estatui que § 4º. 

“O Deputado será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça”. 

Nesse mesmo diapasão, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

assevera em seu artigo 7º, inciso I, alínea “c”, “ processar e julgar 

originariamente os Deputados Estaduais nos crimes comuns. 

Portanto, sendo os delitos contra a honra comuns, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Tocantins é o competente para o seu processamento. 

 

DOS FATOS 
 

 

O Requerente surpreendeu-se quando chegou ao seu conhecimento o 

discurso proferido pelo Deputado Wanderlei Barbosa, na tribuna da Assembleia 

Legislativa do Estado do Tocantins, no dia 24/05/2016 

(https://www.youtube.com/watch?v=UbJt6C5QxVs) (doc. anexo). 

O Querelado procedeu às seguintes afirmações: 

 
“São mais de 160 mil multas que as pessoas têm que 

pagar pra Prefeitura. E eu imagino, Deputada Luana 

Ribeiro, a senhora que disputou numa eleição no 

mandato passado aqui, imagina o que acontecerá 

https://www.youtube.com/watch?v=UbJt6C5QxVs)
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em palmas se esse cidadão vier a ganhar de novo. 

Nós estamos no ano de eleição, ele tá tratando o 

povo de Palmas dessa natureza, imagina, vamos 

imaginar o que acontecerá o ano que vem se ele 

ganhar. O quanto vamos pagar a mais de IPTU? O 

quanto vamos pagar a mais de multas no trânsito? O 

quanto vamos pagar a mais de estacionamento? O 

QUANTO VAMOS PAGAR EM CONTRIBUIÇÃO PARA 

QUE O AMASTHA DESVIE OS DINHEIROS DESSA 

CIDADE PARA O SUL DO PAÍS, PRA FAZER 

FACULDADE NA COLÔMBIA E PRA FAZER 

SHOPPING PELO BRASIL AFORA. Nós vamos 

comemorar essa semana o Taquaruçu Capital Por Um 

Dia como eu falei. Lá recebe a prefeitura só uma vez por 

ano e mais o Festival Gastronômico, só em período 

festivo. O Taquari recebe o prefeito apenas de vez em 

quando pra dizer que ali mora, e a cidade e ele hoje, é 

tido como político brasileiro que mais passeou com o 

dinheiro público. No entanto, as manchetes que vemos 

são dessa natureza. Manchetes que dizem que o 

Amastha está gastando nosso dinheiro com consultoria, 
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está gastando nosso dinheiro fraudando licitação, 

botando empresa desclassificada, aquilo que não 

ganharam e, no entanto, as pessoas sendo penalizadas 

por uma carga tributária gigantesca. Eu não votei no 

pacote de imposto do governo, sou contrário a esse 

tratamento que o Amastha dá a Palmas, e da mesma 

forma que eu vi as reclamações do Deputado Olindo 

Neto quanto à questão de Araguaína, todas as cidades 

precisam ser olhadas pelo Ministério Público, a nossa 

comunidade não pode ser penalizada da maneira que 

está. Não podemos deixar que as pessoas não tenham 

direito à serviços públicos garantidos. Trânsito, 

mobilidade, ir e voltar, saúde, educação, creche para os 

filhos... O que tá acontecendo em Palmas, em 

Araguaína e outras cidades são absurdos promovidos e 

praticados por gestores que não têm compromisso. 

Então, senhor Presidente, eu faço essa reclamação 

porque tive que fazer obras quando era a Prefeitura que 

tinha que fazer. Tive que ajudar a comunidade nesse 

aspecto e não posso permitir que um gestor como o 

Amastha, eu não posso, mesmo que a comunidade 



 
 

5 

 

que hoje repudiam, que rejeitam em mais de 40% o 

seu nome. Já pra concluir, senhor Presidente, eu quero 

dizer a todos os parlamentares que aqui estão: essas 

quatro vertentes desviou de Palmas superior a 30 

milhões de reais. Isso daria pra construir pelo menos 

duas escolas padrão de Tempo Integral e também várias 

creches nessa cidade. Este foi o prejuízo que o 

Amastha deu a Palmas quando desviou esses 

recursos que estão aqui com o Diário Oficial, com 

publicação em Diário Oficial, com manchetes de jornais, 

e a Câmara Municipal paralisada, impedida de trabalhar 

porque o Amastha, que tem 12 vereadores na câmara, 

não permite que eles vão dar coro pra votar as matérias 

importantes para o povo de Palmas. Lamentamos 

profundamente que, nessa época, ao completar 27 anos, 

Palmas vive essa recessão da Câmara Municipal que 

não pode trabalhar por tranca de pauta e prejuízo 

absurdo aos projetos de interesse social nessa cidade. 

Senhor Presidente, era isso que eu tinha pra falar, 

agradeço a Vossa Excelência aos pares e aos 

tocantinenses que nos vê pela TV Assembleia.” 



 
 

6 

 

 

A partir de tais declarações percebe-se, que o Querelado imputou ao 

Querelante fato definido como crime, recaindo, pois, no tipo penal previsto no 

artigo 138 do Código Penal brasileiro. 

Senhor Magistrado, o parlamentar extrapolou os limites permitidos na 

prerrogativa de fiscalizar o Executivo. Seu escopo foi atingir a honra e 

desmoralizar o Querelante perante à sociedade Palmense, isso com as 

referidas falsas imputações de crime. 

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, consoante dito alhures, o Querelado 

extrapolou os limites permissivos e adentrou na seara ofensiva à honra e a 

imagem do Querelante. 

Assim, de forma inequívoca, a conduta do Querelado subsumiu no artigo 

138, do Código Penal,  senão vejamos: 

 
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe 

falsamente fato definido como crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa 
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Veja que logo no início do discurso o Querelado afirmou que o 

Querelante estaria desviando dinheiro público, isso com a finalidade benefício 

próprio, vejamos: 

 

QUANTO VAMOS PAGAR EM CONTRIBUIÇÃO PARA 

QUE O AMASTHA DESVIE OS DINHEIROS DESSA 

CIDADE PARA O SUL DO PAÍS, PRA FAZER 

FACULDADE NA COLÔMBIA E PRA FAZER 

SHOPPING PELO BRASIL AFORA 

 

Ademais, em mais outras duas passagens aduziu que o Querelante 

estaria fraudando licitações, além de ter desviado mais de 30 milhões. 

Senhor Julgador, o delito de calúnia, segundo o Rogério Greco 

(2015:412) é o delito mais grave de todos os crimes contra a honra previsto no 

Código Penal. 

Assim sendo, o Querelado utilizou-se da Tribuna daquela Casa de Leis, 

para imputar falsamente várias infrações penais ao Querelante. 

Destarte, conforme será demonstrato abaixo, tais condutas não podem 

se esconder no manto de proteção da imunidade parlamentar, isso por dois 

motivos, quais sejam: 

1) Extrapolação da imunidade parlamentar; 
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2) Inexistência de conexão com o exercício da função, notório 

interesse pessoal político-eleitoral.  

 

              DA EXTRAPOLAÇÃO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR 

 

No tocante à inviolabilidade material dos parlamentares municipais, 

disciplina a Constituição Federal em seu art. 29, inciso VIII: "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. 



 
 

9 

 

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, ainda 

que dotado de imunidade, valer-se desta prerrogativa para atingir a honra 

de outro agente político. 

O animus narrandi não pode ser confundido com o animus 

caluniandi, sob pena de se permitir o cometimento de verdadeiros ilícitos 

(civis ou penais) em nome da liberdade de expressão. 
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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,  bem como 

durante as Sessões que nela ocorrem. 

Consoante dito alhures,  o parlamentar Querelado extrapolou os limites 

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

honra e desmoralizar o Requerente perante a sociedade. 

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 
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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 
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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. 
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RECURSO ORDINÁRIOEM HABEAS CORPUS N° 

10.605 – SP (2000/0111013-6) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

MANIFESTAÇÃO DE VEREADOR. IMUNIDADE 

PARLAMENTAR. LIMITES E EXTENSÃO. OFENSA À 

HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO DE 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXCESSO 

VERIFICADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. É certo que os 

vereadores gozam de imunidade parlamentar - 

proteção conferida pela Carta Magna para permitir a 

livre manifestação e liberdades exigidas para o bom 

funcionamento de um Estado democrático. 

Entretanto, tal imunidade não é absoluta, assim como 

não o é nenhum outro direito tutelado pela nossa 

Constituição Federal. Há que se ponderar, no caso 

concreto, os direitos conflitantes, preservando-se ao 

máximo os seus "núcleos" fundamentais. No caso dos 

autos, a prova é farta a demonstrar que o réu 

extrapolou em seu discurso proferido na Tribuna da 
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Câmara dos Vereadores - e transmitido pela rádio 

local - acusando injustamente o autor de ter praticado 

conduta ilícita, maculando, assim, a sua honra. E tal 

fato não se encontra abarcado pela imunidade 

parlamentar, ensejando indenização pelos danos 

provocados - que, por sua vez, restaram bem 

comprovados(...) (Apelação Cível Nº 70057421182, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 31/01/2014) (TJ-RS - 

AC: 70057421182 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 31/01/2014, Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2014) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEREADOR. 

IMUNIDADE. I - VEREADOR QUE CONCEDE 

ENTREVISTA OFENSIVA À HONRA E À MORAL DE 

OUTRO EDIL. OFENSAS PESSOAIS QUE 

DESBORDAM DOS LIMITES DO ART. 29, VIII, DA 

CRFB/88. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

DEVER DE INDENIZAR. II -VERBA INDENIZATÓRIA. 
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EXTENSÃO DO DANO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS 

PARTES. CARÁTER COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO 

E INIBIDOR. III - DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELO OFENDIDO 

PARA O AFORAMENTO DE QUEIXA-CRIME. 

IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS 

CÍVEL E CRIMINAL. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. 

IV - DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL. REFLEXO DO 

ÊXITO DAS PARTES NO FEITO. EQÜIDADE. 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DA POSIÇÃO PESSOAL 

DO RELATOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Se a "opinião" 

externada, alegadamente em função do exercício de 

munus público, suplantou os limites da crítica 

política, adentrando na esfera íntima do agente 

político ofendido, o seu teor não é protegido pela 

imunidade parlamentar. Relativiza-se a imunidade 

para que, de um lado, não sirva como salvo-conduto 

para ofensas de toda ordem, e, de outro, restem 

preservados os valores atinentes à personalidade da 
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vítima . (AC n.º , Des. Subst. Henry Petry Junior). Nesses 

termos, diante do abuso perpetrado pelos réus, 

devem estes serem condenação ao pagamento de 

indenização por danos à honra objetiva do autor. 3. A 

indenização a título de danos morais deve ser arbitrada 

de forma a compensar o abalo experimentado pelo autor, 

além do intuito de alertar aos ofensores a não reiterarem 

a conduta lesiva. Entretanto, não existem parâmetros 

legais objetivos para se fixar a reparação. (TJ-SC - AC: 

426102 SC 2010.042610-2, Relator: Marcus Tulio 

Sartorato, Data de Julgamento: 22/10/2010, Terceira 

Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Santo Amaro da Imperatriz). 

 

 

INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NOTÓRIO 

INTERESSE PESSOAL POLÍTICO-ELEITORAL 

 

 

Senhor Magistrato, veja a forma que o Querelado iniciou seu discurso: 

 
“São mais de 160 mil multas que as pessoas têm que 

pagar pra Prefeitura. E eu imagino, Deputada Luana 
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Ribeiro, A SENHORA QUE DISPUTOU NUMA ELEIÇÃO 

NO MANDATO PASSADO AQUI, IMAGINA O QUE 

ACONTECERÁ EM PALMAS SE ESSE CIDADÃO VIER 

A GANHAR DE NOVO. NÓS ESTAMOS NO ANO DE 

ELEIÇÃO, ELE TÁ TRATANDO O POVO DE PALMAS 

DESSA NATUREZA, IMAGINA, VAMOS IMAGINAR O 

QUE ACONTECERÁ O ANO QUE VEM SE ELE 

GANHAR. O quanto vamos pagar a mais de IPTU? O 

quanto vamos pagar a mais de multas no trânsito? O 

quanto vamos pagar a mais de estacionamento? O 

QUANTO VAMOS PAGAR EM CONTRIBUIÇÃO PARA 

QUE O AMASTHA DESVIE OS DINHEIROS DESSA 

CIDADE PARA O SUL DO PAÍS, PRA FAZER 

FACULDADE NA COLÔMBIA E PRA FAZER 

SHOPPING PELO BRASIL AFORA.  

 

Perceba que o Querelado de forma sutil e sagaz antes de imputar o fato 

criminoso, proferiu uma propaganda negativa à gestão do Querelante levando 

à sociedade um estado passional e emocional e condicionante, de modo que 

caso o este fosse reeleito  a sociedade sofreria um grande um ônus. 
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Mas essas afirmações iniciais não seriam relevantes caso o Querelado 

não fosse NOTÓRIO PRÉ-CANDIDATO ao pleito Munucipal, mantendo real 

interesse na negativação da imagem do Querelante perante à população. 
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Assim, toda a proteção constitucional do instituto da imunidade 

parlamentar cai por terra, visto que o pronunciamento esta sendo motivado por 

finalidade exclusiva político-eleitoral, devendo, por conseguinte, ser 

responsabilizado pelas falsas imputações criminosas. 

Corroborando com o exposto segue precedente jurisprudencial; 

AG.REG.NA PETIÇÃO 4.444-4 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO 

AGRAVANTE(S): MÁRCIO ARAÚJO DE LACERDA 

ADVOGADO(A/S):ANDRÉ RODRIGUES COSTA 

OLIVEIRA E OUTRO(A/S) 

AGRAVADO(A/S):LEONARDO QUINTÃO 

PEDIDO DE EXPLICAÇÕES CONTRA PARLAMENTAR 

QUE É CANDIDATO: POSSIBILIDADE DE SEU 

AJUIZAMENTO. 

- A garantia constitucional da imunidade parlamentar em 

sentido material (CF, art. 53, “caput”) – destinada a 

viabilizar a prática independente, pelo membro do 

Congresso Nacional, do mandato legislativo de que é 
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titular –não se estende ao congressista, quando, na 

condição de candidato a qualquer cargo eletivo, vem 

a ofender, moralmente, a honra de terceira 

pessoa, inclusive a de outros candidatos, em 

pronunciamento motivado por 

finalidade exclusivamente eleitoral, que não 

guarda qualquer conexão com o exercício das funções 

congressuais. Precedentes. 

- O postulado republicano – que repele privilégios e não 

tolera discriminações – impede que oparlamentar-

candidato tenha, sobre seus 

concorrentes, qualquer vantagem de ordem jurídico-

penalresultante da garantia da imunidade 

parlamentar, sob pena de dispensar-se, ao congressista, 

nos pronunciamentos estranhos à atividade 

legislativa, tratamento diferenciado e seletivo, capaz de 

gerar, no contexto do processo 

eleitoral, inaceitável quebra da essencial igualdade que 

deve existirentre todos aqueles que, parlamentares ou 

não, disputam mandatos eletivos. Precedentes: Inq 

1.400-QO/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno), v.g.. 
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                                                    DOS PEDIDOS 
 

 

Diante do exposto, requer seja recebida e autuada a presente Queixa-

Crime, determinando-se a citação do Querelado para ser interrogado, 

processado e ao final condenado nas penas do crime previsto no artigo 138 do 

Código Penal. 

Considerando a impossibilidade de juntada do vídeo da sessão da 

Assembleia Legislativa do dia 24/05/2016, requer seja deferido o protocolo 

diretamente em cartório 

Termos em que, pede e espera deferimento.  

 

Palmas - TO, 01 de junho de 2016 

 

 Leandro ManzanoSorroche                         
OAB/TO 4.792 

 
Sinthia Ferreira Caponi                                Suelen Ivana Sevalho Fortes 
         OAB/TO 6.536                                                    OAB/TO 6.296 

 
Ana Júlia F. dos Santos Aires                        Bruno Andrino Chirico  
         OAB/TO 6.792                                                    OAB/TO 6.175  

 


