
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.642.310 - DF (2016/0264000-5)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JAIR MESSIAS BOLSONARO 
ADVOGADO : JORGE FRANCISCO E OUTRO(S) - DF015139 
RECORRIDO : MARIA DO ROSARIO NUNES 
ADVOGADOS : RODRIGO CAMARGO BARBOSA  - DF034718    

RAFAEL MAURÍCIO CORRÊA E OUTRO(S) - DF044867 
EMENTA

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. ATOS PRATICADOS POR DEPUTADO FEDERAL. 
OFENSAS VEICULADAS PELA IMPRENSA E POR APLICAÇÕES DE 
INTERNET. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ALCANCE DE LIMITAÇÕES. 
ATOS PRATICADOS EM FUNÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO. NÃO 
ABRANGÊNCIA DE OFENSAS PESSOAIS. VIOLÊNCIA À MULHER. 
INTIMIDAÇÃO E REDUÇÃO DA DIGNIDADE SEXUAL FEMININA DA 
RECORRIDA. 
1. Ação ajuizada em 16/12/2014. Recurso especial interposto em 25/04/2016 e 
atribuído a este gabinete em 03/10/2016.
2. O propósito recursal consiste em determinar o alcance da imunidade 
parlamentar por ofensas veiculadas tanto no Plenário da Câmara dos Deputados 
quanto em entrevista divulgada na imprensa e em aplicações na internet.
3. A imunidade parlamentar é um instrumento decorrente da moderna organização 
do Estado, com a repartição orgânica do poder, como forma de garantir a 
liberdade e direitos individuais.
4. Para o cumprimento de sua missão com autonomia e independência, a 
Constituição outorga imunidade, de maneira irrenunciável, aos membros do Poder 
Legislativo, sendo verdadeira garantia institucional, e não privilégio pessoal.
5. A imunidade parlamentar não é absoluta, pois, conforme jurisprudência do 
STF, “a inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões 
palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da Republica, é inaplicável a 
crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o 
exercício do mandato”.
6. Na hipótese dos autos, a ofensa perpetrada pelo recorrente, segundo a qual a 
recorrida não “mereceria” ser vítima de estupro, em razão de seus dotes físicos e 
intelectual, não guarda nenhuma relação com o mandato legislativo do recorrente.
7. Considerando que a ofensa foi veiculada em imprensa e na Internet, a 
localização do recorrente, no recinto da Câmara dos Deputados, é elemento 
meramente acidental, que não atrai a aplicação da imunidade.
8. Ocorrência de danos morais nas hipóteses em que há violação da cláusula geral 
de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando 
direito extrapatrimonial, seja praticando em relação à sua dignidade qualquer 
“mal evidente” ou “perturbação”.
9. Ao afirmar que a recorrida não “mereceria” ser estuprada, atribui-se ao crime a 
qualidade de prêmio, de benefício à vítima, em total arrepio do que prevê o 
ordenamento jurídico em vigor. Ao mesmo tempo, reduz a pessoa da recorrida à 
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mera coisa, objeto, que se submete à avaliação do ofensor se presta ou não à 
satisfação de sua lascívia violenta. O “não merece ser estuprada” constitui uma 
expressão vil que menospreza de modo atroz a dignidade de qualquer mulher. 
10. Na hipótese dos autos, a ofensa à dignidade da recorrida é patente, e traz 
embutida em si a clara intenção de reduzir e prejudicar a concepção que qualquer 
mulher tem de si própria e perante a sociedade.
11. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso 
especial nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo 
de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Presidiu o 
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Dr. CAMILA GOMES DE LIMA, pela parte 
RECORRIDA: MARIA DO ROSARIO NUNES.

 
Brasília (DF), 15 de agosto de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora
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