
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS       Nº 71.407 - SP (2006/0264642-9)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO 

PAULO 
ADVOGADO : ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(S)
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO 
PACIENTE  : ALESSANDRA SOLER FERNANDEZ 

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO ORDINÁRIO. INJÚRIA E DESACATO. PRESCRIÇÃO. 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
ADVOGADO. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE. CRIME DE 
PREVARICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE. DECLARAÇÕES QUE NÃO 
INDICAM NO QUE CONSISTIRIA A SATISFAÇÃO DO INTERESSE OU 
SENTIMENTO PESSOAL. ABUSO DE AUTORIDADE. ATIPICIDADE NÃO 
VERIFICADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. 
DESNECESSIDADE.

I - Considerando que a pena em abstrato pela prática dos delitos de injúria e 
desacato não ultrapassa o patamar de 02 (dois) anos, há que se declarar, na hipótese, 
extinta a punibilidade dessas infrações pelo advento da prescrição, ex vi dos arts. 107, IV 
c/c 109, V, ambos do CP, visto que, do recebimento da denúncia, em 19/02/2004, até a 
presente data, já transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos. 

II -  O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo 
da excepcionalidade (HC 901.320/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 
de 25/05/2007), sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, 
de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou 
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (HC 
87.324/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU de 18/05/2007). Ainda, a 
liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa (HC 
91.634/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 05/10/2007), pois o 
exame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação 
constitucional que pressupõe para seu manejo uma ilegalidade ou abuso de poder tão 
flagrante que pode ser demonstrada de plano (RHC 88.139/MG, Primeira Turma, Rel. 
Min. Carlos Britto, DJU de 17/11/2006). (Precedentes).

III - Na espécie, a acusação de calúnia por suposta imputação falsa de 
crime de prevaricação é atípica. Com efeito, para que reste caracterizado o delito de 
prevaricação faz-se imprescindível a indicação, de alguma forma, de qual seria o interesse 
ou sentimento pessoal a ser satisfeito com a conduta do agente. Assim,  'se não resta 
caracterizada a satisfação de interesse ou sentimento pessoal na conduta dos 
acusados, afasta-se a tipicidade da conduta'  (Apn 471/MG, Corte Especial, Rel. Min. 
Gilson Dipp, DJ de 10/03/2008) (Precedentes).

IV - A imunidade prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal não abrange a 
ofensa caracterizada como calúnia (HC 84.107, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos 
Velloso, DJU de 18/06/2004).  

V - Ainda que se entenda que o preceito do art. 142, I, do Código Penal, abrange 
as ofensas irrogadas ao Magistrado da causa, em virtude do disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 
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n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), e no art. 133 da Carta Magna, tal imunidade não é 
absoluta, dela se excluindo "atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem 
do exercício da profissão,  como a agressão (física ou moral ), o insulto pessoal  e a 
humilhação pública".  (STF, AO 933/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos  Britto, 
DJU de 06/02/2004).

VI - A norma constitucional (art. 133 da Lex Fundamentalis) que prevê que o 
advogado é "inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão ", 
possibilitou fosse contida a eficácia desta imunidade judiciária - "nos termos da lei" - (HC 
84.446/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 25/02/2005). Dito 
em outras palavras, a inviolabilidade das prerrogativas dos advogados, quando no 
exercício da profissão, é constitucionalmente assegurada (HC 86.044/PE, Primeira 
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJU de 02/07/2007). O art. 7º, § 2º, da Lei 
nº 8.906/94, nessa linha, deu concreção ao citado preceito constitucional (HC 87.451/RS, 
Primeira Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJU de 10/03/2006). Contudo, essa imunidade, 
no exercício do munus público, é relativa (HC 84. 795/GO, Segunda Turma, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJU de 17/12/2004). Dessarte, afasta-se a incidência da norma penal 
quando o agente atua no amparo da imunidade material, observados os seus limites (HC 
89.973/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJU de 24/08/2004), o que, à 
toda evidência, não ocorreu na hipótese dos autos. 

VII - No caso em tela, a exordial acusatória também descreve que a paciente 
teria imputado falsamente a magistrado a prática de crime de abuso de autoridade pelo 
fato do mesmo ter se recusado a despachar, no curso de audiência relacionada a outro 
feito, petição de vista de autos. 

VIII - Na espécie, a exordial acusatória descreve conduta que se amolda, ao 
menos em tese, ao crime de calúnia (abuso de autoridade) previsto no art. 138, caput, do 
CP, razão pela qual seria prematuro o trancamento da ação penal.

IX - O fato da ação penal não ter sido precedida de inquérito policial não impede 
o exercício da pretensão punitiva estatal, se o órgão do Parquet  dispõe de outros 
elementos de informação suficientes para a deflagração da persecutio criminis in 
judicio; isto, aliás, é cediço na jurisprudência desta Corte e do c. Pretório Excelso. 

Ordem parcialmente concedida para trancar a ação penal, tão-somente, quanto 
ao crime de calúnia por suposta imputação falsa do delito de prevaricação. Habeas 
corpus concedido de ofício para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição 
quanto aos crimes de injúria e desacato. Liminar cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
deferir parcialmente o pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, cassar a liminar 
anteriormente deferida, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita 
Vaz, Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

SUSTENTOU ORALMENTE: DR. FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA 
(P/ PACTE)

Brasília (DF), 02 de outubro de 2008. (Data do Julgamento).
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MINISTRO FELIX FISCHER 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 71.407 - SP (2006/0264642-9)
 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de habeas corpus 

substitutivo de recurso ordinário, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

SECCIONAL SÃO PAULO, em benefício de ALESSANDRA SOLER FERNANDEZ, em 

face de v. acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

Depreende-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, das 

condutas capituladas nos arts. 138 (duas vezes) e 140, ambos c/c 141, II e 331, todos do Código 

Penal. Irresignada, impetrou a defesa mandamus perante o e. Tribunal a quo, sustentando, em 

suma, carência de justa causa para a ação penal, aduzindo para tanto que as condutas imputadas 

à paciente são atípicas, pois se deram no exercício legal da advocacia e, ainda, por estarem 

acobertadas pela imunidade constitucional assegurada aos advogados no propósito de defesa de 

seus constituintes.

O e. Tribunal a quo, à unanimidade, denegou a ordem. Eis a ementa do julgado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
CRIMES DE DESACATO, DE INJÚRIA E DE CALÚNIA QUE TERIAM 
SIDO PRATICADOS POR ADVOGADA CONTRA JUIZ DO TRABALHO. 
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A 
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA. 

1. Ao advogado é dado encarnar o sentimento de seu cliente 
e, no exercício de seu mister profissional, ele pode ser enfático e eloqüente e 
deve, mesmo, ser combativo e destemido. Para tanto, conta com a imunidade 
profissional prevista na Constituição Federal e na legislação ordinária. 

2. A imunidade conferida ao advogado não significa a total 
ausência de limites, respondendo o profissional por condutas que, 
ultrapassando mera descortesia ou deselegância, representem verdadeiro 
achincalhe, escárnio e desrespeito ao Poder Judiciário e a seus agentes. 

3. Não se mostram protegidas pela imunidade profissional e, 
por conseguinte, atípicas as condutas descritas na denúncia, segundo a 
qual a advogada teria interrompido audiência em desenvolvimento, jogado 
sua petição sobre a mesa do juiz, exigindo-lhe despacho imediato e, diante 
da recusa do magistrado, atribuído a este a prática de crime de 
prevaricação, deixando a sala batendo a porta com força.

4. Não é carente de justa causa a denúncia oferecida com 
base em representação instruída com declarações da autoridade desacatada 
e de testemunhas presentes aos fatos. 

5. O habeas corpus é ação de rito sumário e estritamente 
documental, não comportando dilação probatória ou exame aprofundado 
dos fatos. 

6. A acusação de desacato - supostamente praticado por 
advogada contra juiz - não é incompatível com a instauração de inquérito 
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judicial para a apuração da prática, pelo magistrado, do crime de abuso de 
autoridade, uma vez que ambos os envolvidos podem ter cometido excessos 
puníveis na esfera criminal. 

7. Ordem denegada." (Fls. 196/197.)

Daí o presente writ substitutivo, no qual requerem os impetrantes, em síntese, o 

trancamento da ação penal por falta de lastro probatório mínimo a respaldar a denúncia e 

atipicidade objetiva e subjetiva das condutas imputadas à paciente

Liminar concedida (fl. 421/423).

A d. Subprocuradoria-Geral da República, às fls. 427/432, manifestou-se pela 

denegação da ordem, em parecer assim ementado:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
ARGÜIÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA 
CONDUTA EM RAZÃO DA IMUNIDADE CONFERIDA AOS ADVOGADOS. 
NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE 
MATERIAL FÁTICO. INVIÁVEL A VIA ESCOLHIDA.

- A pretensão da impetrante esbarra no óbice de ser vedado 
em sede de habeas corpus o exame aprofundado do material cognitivo, 
como requer a demanda. É que a via escolhida não permite tal mister.

- Para que seja acatado o pedido formulado pelo recorrente 
é necessária a comprovação, de plano, da inocência da acusada.

- É o parecer pela denegação da ordem" (fl. 427).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 71.407 - SP (2006/0264642-9)
 
 

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. INJÚRIA E DESACATO. 
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
ADVOGADO. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE 
IMUNIDADE. CRIME DE PREVARICAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE. DECLARAÇÕES 
QUE NÃO INDICAM NO QUE CONSISTIRIA A 
SATISFAÇÃO DO INTERESSE OU SENTIMENTO 
PESSOAL. ABUSO DE AUTORIDADE. 
ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. 
AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. 
DESNECESSIDADE.

I - Considerando que a pena em abstrato pela 
prática dos delitos de injúria e desacato não ultrapassa 
o patamar de 02 (dois) anos, há que se declarar, na 
hipótese, extinta a punibilidade dessas infrações pelo 
advento da prescrição, ex vi dos arts. 107, IV c/c 109, 
V, ambos do CP, visto que, do recebimento da denúncia, 
em 19/02/2004, até a presente data, já transcorreu lapso 
temporal superior a 04 (quatro) anos. 

II -  O trancamento da ação penal por meio do 
habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade 
(HC 901.320/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida que 
somente deve ser adotada quando houver comprovação, 
de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de 
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de 
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do 
delito (HC 87.324/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. 
Cármen Lúcia, DJU de 18/05/2007). Ainda, a liquidez 
dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da 
justa causa (HC 91.634/GO, Segunda Turma, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJU de 05/10/2007), pois o exame de 
provas é inadmissível no espectro processual do habeas 
corpus, ação constitucional que pressupõe para seu 
manejo uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante 
que pode ser demonstrada de plano (RHC 88.139/MG, 
Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 
17/11/2006). (Precedentes).

III - Na espécie, a acusação de calúnia por 
suposta imputação falsa de crime de prevaricação é 
atípica. Com efeito, para que reste caracterizado o delito 
de prevaricação faz-se imprescindível a indicação, de 
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alguma forma, de qual seria o interesse ou sentimento 
pessoal a ser satisfeito com a conduta do agente. Assim,  
'se não resta caracterizada a satisfação de interesse 
ou sentimento pessoal na conduta dos acusados, 
afasta-se a tipicidade da conduta'  (Apn 471/MG, 
Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 
10/03/2008) (Precedentes).

IV - A imunidade prevista no art. 142, inciso I, do 
Código Penal não abrange a ofensa caracterizada como 
calúnia (HC 84.107, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos 
Velloso, DJU de 18/06/2004).  

V - Ainda que se entenda que o preceito do art. 
142, I, do Código Penal, abrange as ofensas irrogadas ao 
Magistrado da causa, em virtude do disposto no art. 7º, § 
2º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), e no art. 133 
da Carta Magna, tal imunidade não é absoluta, dela se 
excluindo "atos, gestos ou palavras que 
manifestamente desbordem do exercício da profissão,  
como a agressão (física ou moral ), o insulto pessoal  e 
a humilhação pública".  (STF, AO 933/AM, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Carlos  Britto, DJU de 06/02/2004).

VI - A norma constitucional (art. 133 da Lex 
Fundamentalis) que prevê que o advogado é 
"inviolável por seus atos e manifestações no exercício 
da profissão ", possibilitou fosse contida a eficácia desta 
imunidade judiciária - "nos termos da lei" - (HC 
84.446/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJU de 25/02/2005). Dito em outras 
palavras, a inviolabilidade das prerrogativas dos 
advogados, quando no exercício da profissão, é 
constitucionalmente assegurada (HC 86.044/PE, 
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
DJU de 02/07/2007). O art. 7º, § 2º, da Lei nº 
8.906/94, nessa linha, deu concreção ao citado preceito 
constitucional (HC 87.451/RS, Primeira Turma, Rel. 
Min. Eros Grau, DJU de 10/03/2006). Contudo, essa 
imunidade, no exercício do munus público, é relativa 
(HC 84. 795/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJU de 17/12/2004). Dessarte, afasta-se a 
incidência da norma penal quando o agente atua no 
amparo da imunidade material, observados os seus limites 
(HC 89.973/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJU de 24/08/2004), o que, à toda evidência, 
não ocorreu na hipótese dos autos. 

VII - No caso em tela, a exordial acusatória 
também descreve que a paciente teria imputado 
falsamente a magistrado a prática de crime de abuso de 
autoridade pelo fato do mesmo ter se recusado a 
despachar, no curso de audiência relacionada a outro 
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feito, petição de vista de autos. 
VIII - Na espécie, a exordial acusatória descreve 

conduta que se amolda, ao menos em tese, ao crime de 
calúnia (abuso de autoridade) previsto no art. 138, caput, 
do CP, razão pela qual seria prematuro o trancamento da 
ação penal.

IX - O fato da ação penal não ter sido precedida de 
inquérito policial não impede o exercício da pretensão 
punitiva estatal, se o órgão do Parquet  dispõe de outros 
elementos de informação suficientes para a deflagração 
da persecutio criminis in judicio; isto, aliás, é cediço 
na jurisprudência desta Corte e do c. Pretório Excelso. 

Ordem parcialmente concedida para trancar a ação 
penal, tão-somente, quanto ao crime de calúnia por 
suposta imputação falsa do delito de prevaricação. 
Habeas corpus concedido de ofício para declarar a 
extinção da punibilidade pela prescrição quanto aos 
crimes de injúria e desacato. Liminar cassada.

 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Os impetrantes, nas razões do 

presente writ, requerem, em suma, o trancamento da ação penal por atipicidade das condutas e 

falta de justa causa para a sua instauração.

De plano, constato, de ofício, já se encontrar prescrita, em abstrato, a pretensão 

punitiva estatal quanto às imputações de injúria e desacato.

De fato, considerando que a pena prevista em abstrato para ambas as condutas 

não ultrapassa o patamar de 02 (dois) anos, já consideradas na projeção eventuais causas de 

aumento, e sendo o recebimento da denúncia, ocorrido em 19/02/04, o último marco 

interruptivo da contagem da marcha prescricional, verifico já ter transcorrido, desde então, lapso 

temporal superior a 04 (quatro) anos. Assim sendo, ex vi dos arts. 107, IV c/c 109, V, 

ambos do CP, resta prescrita a pretensão punitiva estatal quanto às imputações de injúria e 

desacato.

No que se refere à acusação de calúnia por suposta imputação falsa do crime de 

abuso de autoridade, a súplica não merece ser acolhida.

Este o teor da acusação conforme descrita na proemial acusatória, litteris:

"No dia 09/10/03 estava o Dr. Paulo Kim Barbosa presidindo audiências na 
30ª Vara do Trabalho desta capital, órgão judiciário o qual dirige, quando a denunciada 
adentrou de forma inusitada a sala de audiências e teve o comportamento registrado em 
ata nos seguintes termos.
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"Neste instante, uma advogada trajando camiseta amarela e calça preta 
interrompeu a audiência, colocando sobre a mesa do juiz uma petição, dizendo que queria 
o despacho imediato, dizendo ainda que era relativo ao processo 210/98. Pelo Juiz foi dito 
que, como estava em audiência não poderia interrompê-la para apreciar tal petição, 
sugerindo à advogada que usasse o protocolo do foro, marcando o juiz o número do 
processo e comprometendo-se a proferir o despacho tão logo tal petição lhe fosse 
remetida. Diante das informações, a referida advogada disse: "Não posso esperar e vou 
tomar providências", saindo da sala de audiências e batendo a porta com toda a força."

Mais adiante foi consignado: "Neste momento a advogada descrita acima 
retornou a sala de audiência mais uma vez interrompendo a audiência fazendo a seguinte 
declaração em alto tom de voz: "Se você não despachar minha petição, vou até a 
Corregedoria e dizer que está havendo abuso de autoridade... '. (fls. 40/41).

Quanto à alegada atipicidade da conduta decorrente de suposta imunidade 

profissional a que se refere o art. 133 da Lex Maxima, o art. 142, I, do Código Penal e o art. 

7º, § 2º, da Lei nº 8.906/94, por ser a paciente advogada, a quaestio merece algumas 

considerações.

Inicialmente, no que diz respeito ao crime previsto no art. 138 do Código Penal, 

encontra-se assente no colendo Pretório Excelso e nesta Corte o entendimento de que os 

supracitados dispositivos legais não são aplicáveis quando se constata a possibilidade de 

ocorrência do crime de calúnia que, per se , afasta a imunidade prevista no art. 142, I, do Código 

Penal e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Nesse entendimento cito vv. arestos prolatados pelo colendo Supremo Tribunal 

Federal:

“HABEAS-CORPUS . TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 
CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA OFERECER DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. IMUNIDADE 
MATERIAL DO ADVOGADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 
EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. 

1. Habeas-corpus . Trancamento de ação penal por ausência 
de justa causa. Medida de caráter excepcional que pressupõe, de plano, a 
constatação de ser atípica a conduta incriminada, a ocorrência de hipóteses 
de extinção da punibilidade ou inocência do acusado. Necessidade de 
incursão no contexto probatório, afeto à instrução criminal. 
Impossibilidade. Precedentes. 

2. Calúnia contra magistrado e legitimidade do ministério 
público para oferecer a denúncia. Ofensas irrogadas contra agente público, 
relacionadas com o exercício do "munus publico". Ação pública 
condicionada à representação. Ilegitimidade do Ministério Público para 
oferecer denúncia, em virtude da iniciativa do ofendido. Alegação 
improcedente. 

3. Imunidade material do advogado. Garantia constitucional 
que, na forma da lei, assegura a inviolabilidade por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão. Imunidade relativa, que não 
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alcança a ofensa caracterizada como calúnia, haja vista as disposições do 
Estatuto da Ordem dos Advogados e do Código Penal. Precedentes. 

4. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do 
direito. Excludentes de antijuridicidade. Ocorrência. Alegação 
improcedente. O estrito cumprimento do dever legal do profissional da 
advocacia pressupõe sua manifestação sobre questões pertinentes ao objeto 
da causa e o exercício regular do direito, a observância aos requisitos 
objetivos delineados pelo Poder Público, para fazer prevalecer o direito 
subjetivo, penal e extrapenal, do acusado. 

Habeas-corpus  indeferido.” 
(STF, HC 81517/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, 

DJU de 14/06/2002).

"HABEAS CORPUS" - INVIOLABILIDADE  DO ADVOGADO 
- CF/88, ART.  133 - OFENSAS MORAIS IRROGADAS EM JUIZO E 
DIRIGIDAS AO  MAGISTRADO - VALOR  RELATIVO DA GARANTIA  
CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE DO "HABEAS CORPUS" PARA  
EFEITO DE DISCUSSÃO  DAS EXCLUDENTES ANÍMICAS – ORDEM 
INDEFERIDA.

- A proclamação constitucional  da inviolabilidade do 
Advogado, por seus atos e manifestações no  exercício da profissão, traduz 
uma  significativa garantia do exercício pleno dos relevantes encargos 
cometidos pela ordem jurídica a esse indispensável operador do direito.

A garantia  de  intangibilidade profissional  do advogado não 
se reveste, contudo, de valor absoluto,  eis que a  cláusula assecuratória 
dessa especial prerrogativa jurídico-constitucional expressamente a submete 
aos limites da lei.

A invocação da imunidade constitucional, necessariamente  
sujeita  as restrições fixadas  pela lei, pressupõe o exercício regular e 
legitimo da advocacia. Revela-se  incompatível, no  entanto, com praticas 
abusivas ou  atentatórias  a  dignidade da  profissão ou  as normas 
ético-jurídicas que lhe regem o exercício.

O art. 142  do Código Penal, ao dispor que não constitui  
injuria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da 
causa, pela parte ou por seu procurador - excluídos, portanto, os 
comportamentos caracterizadores de calúnia (RTJ 92/1118) - estendeu, 
notadamente  ao Advogado, a tutela da imunidade judiciaria, desde que, 
como ressalta a jurisprudência dos Tribunais, as imputações contumeliosas 
tenham relação de pertinência com o "thema decidendum" (RT 610/426 - RT  
624/378) e não se refiram ao próprio juiz do processo (RTJ 121/157 - 
126/628).

-  O "Habeas Corpus" não constitui meio processual 
adequado a  analise das excludentes animicas - "animus defendendi", 
"animus narrandi", "animus consulendi", v.g. -, cuja  concreta  ocorrência  
teria o efeito de descaracterizar a intenção de ofender.

O remédio heróico não se presta, em função de sua natureza 
mesma e do caráter sumaríssimo de que se reveste, a indagação probatória  
efetivada com o objetivo de apurar, a partir dos elementos instrutórios 
produzidos nos autos, a ocorrência de justa causa para a ação penal ou 
para a condenação criminal.”
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(STF, HC 69085/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 
de 26/03/93).

Outro não tem sido o entendimento desta Corte:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. DECADÊNCIA. PRAZO. 
HABEAS-CORPUS . AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA. CRIME DE CALÚNIA. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE 
PROFISSIONAL. CF, ARTIGO 133. CP, ARTIGO 142, I.

- O prazo de decadência de seis meses do direito de queixa 
expresso na regra geral do artigo 38, do Estatuto Processual Penal, é 
contado do dia em que o ofendido vier a tomar ciência da autoria do fato.

- Não ocorre a extinção da punibilidade pela decadência do 
direito de queixa na hipótese em que não restou comprovado nos autos a 
data do termo a quo da decadência.

- A Constituição da República, em seu art. 133, após 
considerar o advogado como indispensável à administração da Justiça, 
proclamou sua inviolabilidade por atos e manifestações no exercício 
profissional, nos limites da lei.

- A cláusula limitativa – nos limites da lei – recepciona e 
incorpora o art. 142, I, do Código Penal, a nova ordem constitucional, e, de 
conseqüência, situa a inviolabilidade no campo da injúria e da difamação, 
não alcançando a calúnia .

- Habeas-corpus  denegado."
(HC 20648/AM, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 

24/03/2003).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS . CRIMES, EM TESE, DE 
CALÚNIA E INJÚRIA, PERPETRADOS CONTRA MAGISTRADO.  
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. 
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS .

Em sede de habeas corpus , conforme entendimento pretoriano, 
somente é viável o trancamento de ação penal por falta de justa causa 
quando, prontamente, desponta a inocência do acusado, a atipicidade da 
conduta ou se acha extinta a punibilidade, circunstâncias não evidenciadas 
na espécie.

A imunidade judiciária contemplada no art. 133 da 
Constituição Federal e no art. 142, inciso I, do Código Penal, não abrange 
a ofensa irrogada ao juiz da causa, bem como não alcança o crime de 
calúnia , mas tão-somente a injúria e a difamação.

(...)
Recurso a que se nega provimento, ficando cassada a 

liminar."
(RHC 9847/BA, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJU de 27/08/2001).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 

Documento: 824408 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/11/2008 Página  11 de 22



 

 

Superior Tribunal de Justiça

EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. MAGISTRADO COMO VÍTIMA. 
IMUNIDADE JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. COTEJO DE PROVAS.

I - A imunidade judiciária prevista no art. 142, inciso I, do 
Código Penal, e no artigo 7º, § 2º, da Lei 8.906/94 não abrange o crime de 
calúnia  (Precedentes). 

(...)
III - A falta de justa causa não pode ser reconhecida em writ 

se, para tanto, imprescindível se evidencia o vedado cotejo analítico do 
material cognitivo.

Recurso desprovido."
(RHC 9778/RJ, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU de 

05/02/2001).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS . CRIMES CONTRA A 
HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE 
DOLO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS 
CORPUS .

Em sede de habeas corpus , conforme entendimento pretoriano, 
somente é viável o trancamento de ação penal por falta de justa causa 
quando, prontamente, desponta a inocência do acusado, a atipicidade da 
conduta ou se acha extinta a punibilidade, circunstâncias não evidenciadas 
na espécie.

A imunidade judiciária contemplada no art. 133 da 
Constituição Federal e no art. 142, inciso I, do Código Penal, não alcança o 
crime de calúnia, mas tão-somente a injúria e a difamação .

Quanto a estes, tal imunidade não se reveste de caráter 
absoluto, sendo imprescindível perquirir se as ofensas irrogadas guardam 
correlação direta com o direito defendido em juízo, providência essa que 
demanda exame aprofundado de provas, incabível, pois, na via estreita do 
habeas corpus .

Inviável apreciar a alegação de que o causídico não teria 
atuado com o animus  de ofender as pretensas vítimas, porquanto não é o 
habeas corpus  instrumento hábil para se aferir o elemento subjetivo da 
infração.

Recurso desprovido.”
(RHC 9277/PB, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 

DJU de 04/09/2000).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS . QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO. 
FUNDAMENTAÇÃO. CALÚNIA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. 
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. 
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. DOLO. DECADÊNCIA. APRECIAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.

I - Reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que o 
recebimento da denúncia ou queixa-crime dispensa fundamentação (art. 516 
do CPP).

Documento: 824408 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/11/2008 Página  12 de 22



 

 

Superior Tribunal de Justiça

II - A imunidade judiciária prevista no art. 142, I, do CP, e no 
art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94 não abrange o crime de calúnia . Precedentes.

(...)
IV - Se as alegações de falta de justa causa e decadência da 

ação penal exigem, para a sua confirmação, o minucioso cotejo analítico do 
material cognitivo, então elas não podem ser valoradas na estreita via do 
writ.

Recurso desprovido."
(RHC 9038/RS, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU de 

14/02/2000).

"CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 
ADVOGADO. IMUNIDADE. - HABEAS-CORPUS . ACERTO DE SUA 
DENEGAÇÃO, NA ORIGEM, CONSOANTE A ASSENTADA ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL DE QUE A IMUNIDADE AGORA REGULADA PELO 
ART. 7., PAR. 2., DA LEI 8.906/1994, NÃO SE ESTENDEU PARA ALEM 
DOS MARCOS DA CHAMADA IMUNIDADE JUDICIAL, A CUJA 
CONCEITUAÇÃO NÃO CORRESPONDE O FATO DA CONDENAÇÃO DO 
PACIENTE."

(RHC 5694/RS, 5ª Turma, Rel. Min. José Dantas, DJU de 
02/12/96).

"CONSTITUCIONAL. PENAL. ADVOGADO. 
INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. CF, ART. 133; CP, ART. 142, I. 
CRIME DE CALUNIA. INAPLICABILIDADE DA GARANTIA 
PROFISSIONAL. PEÇA CALUNIOSA. ELABORAÇÃO. CO-AUTORIA 
CRIMINAL.

- A INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO, 
INSCRITA NO ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO, E NO ART. 142, I, DO 
CÓDIGO PENAL, NÃO LHE ASSEGURA IMUNIDADE ALEM DOS FATOS 
DEFINIDOS COMO INJURIA  OU DIFAMAÇÃO , POIS A GARANTIA E 
DIRIGIDA AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E NÃO PODE SER 
CONCEBIDA COMO PRIVILEGIO DO PROFISSIONAL.

- O ADVOGADO QUE ELABORA PETIÇÃO CORRECIONAL 
CONTRA MAGISTRADO IMPUTANDO-LHE FATO DEFINIDO COMO 
CRIME, MESMO QUE ESTA SEJA FIRMADA APENAS POR SEU 
CONSTITUINTE, RESPONDE, EM TESE, POR CO-AUTORIA CRIMINAL.

- RECURSO DESPROVIDO."
(RHC 4717/PB, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 

11/03/96).

"PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. CONDENAÇÃO. 
CRIME DE CALUNIA. IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.

A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMOU-SE NO 
SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE PROFISSIONAL DE QUE TRATA O 
ESTATUTO DA OAB NÃO ABRANGE O CRIME DE CALUNIA  PELO 
QUAL O PACIENTE FOI REGULARMENTE PROCESSADO E 
CONDENADO."

(RHC 4649/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesus Costa Lima, DJU de 
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07/08/95).

Também não procede a alegação de atipicidade objetiva e subjetiva da conduta, 

por ausência, na hipótese, das elementares da falsidade da imputação e do dolo de assacar a 

honra alheia.

Ao que se colhe da inicial acusatória, a paciente, ante a negativa do magistrado de 

despachar de imediato, no curso de audiência relacionada a outro feito, petição de vista de 

autos, teria lhe imputado, na presença de espectadores, a autoria do crime de abuso de 

autoridade.

Para o melhor exame da quaestio, necessária a reprodução do tipo penal de 

calúnia, descrito no art. 138, caput, do CP, verbis:

"Art. 138.  Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena  - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa" . 

 

Tem-se, assim, que o elemento normativo da falsidade, previsto para o tipo em 

foco, pode recair tanto sobre o fato imputado - o agente é sabedor de sua inexistência-, quanto 

sobre sua autoria - embora o fato tenha existido, o agente tem consciência de que o imputado não 

é o seu autor.

Na espécie dos autos, segundo se extrai da exordial acusatória, a falsidade da 

imputação diz respeito à inexistência do fato imputado, pois, diferentemente do que sustentado 

pelos impetrantes, o fato imputado ao magistrado não consiste tão somente em ter recusado 

despacho à petição, mas sim ter recusado despacho à petição abusando de sua 

autoridade!  É sobre este fato que deve se perquirir no contexto dos autos e conforme a 

narrativa da denúncia.

Neste cenário, a celeuma revela, nos limites de habeas corpus, a meu ver, de 

forma inexpugnável, que ante as circunstâncias do caso, era plenamente perceptível a 

impossibilidade do magistrado de interromper audiência em curso para proferir despacho 

relacionado a outro feito, sendo tal percepção tangível aliás ao senso comum, que dirá, e com 

maior razão, inclusive, a um bacharel em direito no exercício da advocacia, como na hipótese dos 

autos.

Ora, não é demais se exigir a compreensão da inoportunidade de se interromper 

audiência em curso, quando relacionada a outro feito, para exigir de magistrado, que preside o ato 

processual, despacho imediato para vista de outros autos, sob pena de se subverter a ordem nas 

audiências e retirar do magistrado a prerrogativa de condução e manutenção de sua ordem.

Daí concluir, portanto, ao que se extrai da denúncia, que a paciente imputou à 
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vítima a autoria de fato sabidamente inexistente, pois tinha plena consciência, ante as 

circunstâncias, que o magistrado não praticava abuso de autoridade, pois ao lhe negar despacho 

em petição relacionada a outro feito, encontrava-se escudado na impossibilidade e inoportunidade 

de  interromper audiência em curso tão somente para esse fim.

Assim, presente na conduta descrita na denúncia, a elementar da falsidade da 

imputação, já que a paciente, em tese, imputou a magistrado, falsamente, a autoria de fato 

sabidamente inexistente, com dolo inerente ao tipo em questão, não merece acolhimento a 

alegação de atipicidade objetiva e subjetiva da conduta.

Não procede, de igual modo, a alegação de que a instauração da ação penal se 

baseou, exclusivamente, em prova produzida pela própria vítima, ou por declarações escritas 

formuladas a seu pedido.

O fato da ação penal não ter sido precedida de inquérito policial não impede o 

exercício da pretensão punitiva estatal, se o órgão do Parquet  dispõe de outros elementos de 

informação suficientes para a deflagração da persecutio criminis in judicio; isto, aliás, é 

cediço na jurisprudência desta Corte e do c. Pretório Excelso. 

Ademais, no caso em tela, a denúncia se escorou, dentre outros elementos de 

informação, em ata de audiência que registrou o ocorrido, e na mesma assentada colheu, com 

assinatura respectiva, a manifestação de repúdio dos advogados que participavam da audiência 

interrompida, confirmando os fatos e desaprovando a atitude da colega (fl. 62).

Além disso, consta dos autos declaração escrita e assinada pelo assistente do 

magistrado, datilógrafo na ocasião, confirmando os fatos descritos na denúncia (fl. 75).

Os documentos que embasaram a denúncia, portanto, se revestem de declarações 

de outros espectadores do ocorrido, como advogados e datilógrafo de audiência. 

Não vislumbro, destarte, conforme sustentado pelos impetrantes, que a denúncia 

tenha se respaldado, exclusivamente, em documentos produzidos pela vítima. A circunstância de 

não ter sido aberto o termo de assentada para a paciente é plenamente justificável, já que não era 

advogada de nenhuma das partes. Além disso, tal circunstância não torna tal documento 

imprestável como prova, já que contou com as assinaturas, e portanto, a anuência, das demais 

pessoas presentes.

Assim, no caso em escopo,  precipitado seria o trancamento da ação penal, 

quanto ao crime de calúnia por abuso de autoridade, por ser impossível a constatação prima 

facie, da atipicidade da conduta, já que as expressões utilizadas, aparentemente ultrapassam os 

limites de tratamento admissível no meio forense. Em princípio, há indicativo também de que 
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as expressões utilizadas ultrapassaram a mera deselegância, adentrando, desta forma, na esfera 

penal.

Se a forma de proceder delineada na denúncia pudesse, de plano, escapar da 

esfera penal, e fosse normal que Magistrados, Membros do Parquet e Advogados, pudessem 

assim tratar-se, o ambiente forense torna-se-ia inteiramente caótico.

Por essas razões e conforme entendimento pacífico desta Corte, o trancamento 

da ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade (HC 

901.320/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida 

que somente deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, 

da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de 

prova sobre a materialidade do delito (HC 87.324/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen 

Lúcia, DJU de 18/05/2007). Ainda, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na 

apreciação da justa causa (HC 91.634/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 

de 05/10/2007), pois o exame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas 

corpus, ação constitucional que pressupõe para seu manejo uma ilegalidade ou abuso de poder 

tão flagrante que pode ser demonstrada de plano (RHC 88.139/MG, Primeira Turma, Rel. Min. 

Carlos Britto, DJU de 17/11/2006).

Eis alguns julgados desta Corte que bem refletem esse entendimento:

"PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS 
CORPUS.  TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é 
medida de exceção, só admissível se emerge dos autos, de forma inequívoca, 
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da 
punibilidade.

2. A peça vestibular descreve, com todos os elementos 
indispensáveis, a existência de crime em tese, bem como a respectiva 
autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, 
decorrendo de seus próprios termos a justa causa para a ação penal.

3. Recurso a que se nega provimento."
(RHC 21671/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJ de  

22/09/2008).

'PROCESSUAL PENAL MILITAR – HABEAS CORPUS – 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE DESERTAR – DESNECESSIDADE – FATO 
APARENTEMENTE DELITUOSO  – DENÚNCIA QUE REÚNE OS 
REQUISITOS LEGAIS – JUSTA CAUSA PRESENTE – IMPOSSIBILIDADE 
DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL   – DENÚNCIA OFERECIDA APÓS 
O PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE  – PRESCRIÇÃO QUE 
AINDA NÃO OCORREU  – ORDEM DENEGADA.
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O trancamento de ação penal constitui uma exceção e só se 
torna cabível nos casos de atipicidade, existência de causa extintiva da 
punibilidade ou absoluta ausência de prova da existência do crime ou 
indícios da autoria.

A deserção não exige o dolo específico, consumando-se com 
a simples ausência da unidade militar por mais de oito dias.

Se a denúncia descreve fato típico e contém todos os 
requisitos formalmente exigidos, possibilitando ampla defesa, não há que se 
falar em sua inépcia.

O oferecimento da denúncia depois do prazo legal não 
constitui nulidade, mas mera irregularidade, influenciando apenas quanto a 
eventual prisão, desde que os prazos contados em sua totalidade excedam a 
previsão legal e o excesso seja injustificado.

A legislação brasileira não consagrou a prescrição da pena 
em perspectiva, logo, enquanto o prazo prescricional não se completa a 
ação penal deve prosseguir.

Ordem denegada."
(HC 109335/RN, 6ª Turma, Rel. Min. Jane Silva - 

(Desembargadora convocada do TJ/MG) - DJe de 15/09/2008).

'PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  LAVAGEM DE 
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. 
NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

I - O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus 
se situa no campo da excepcionalidade (HC 901.320/MG, Primeira Turma, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida que somente 
deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da 
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da 
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito 
(HC 87.324/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU de 
18/05/2007). Ainda, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na 
apreciação da justa causa (HC 91.634/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJU de 05/10/2007), pois o exame de provas é inadmissível no 
espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe 
para seu manejo uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode 
ser demonstrada de plano (RHC 88.139/MG, Primeira Turma, Rel. Min. 
Carlos Britto, DJU de 17/11/2006).

II -  No presente caso, a denúncia, peça formalizadora da 
acusação, revela-se formalmente correta, além de descrever, no ponto 
fulcral, a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. A 
inicial acusatória faz detalhado histórico dos crimes antecedentes, da 
existência da organização criminosa, destacando que os valores obtidos de 
forma supostamente ilícita no exterior teriam sido "lavados" ao entrar no 
Brasil através de contratos de câmbio registrados no Banco Central em 
operações realizadas através do Banco Bradesco S/A, sob o pretexto de 
investimento no país, empréstimos e pagamento de passes de atletas do Sport 
Clube Corinthians Paulista.

III - Não é nula a decisão que, ao receber a denúncia, 
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procura demonstrar, ainda que desnecessariamente,  com base nos 
elementos existentes no inquérito policial, o convencimento da existência de 
indícios suficientes de autoria e materialidade. O proceder incomum não é 
necessariamente nulidade.

IV - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de 
caráter excepcional (HC 90.753/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJU de 22/11/2007), sendo exceção à regra (HC 90.398/SP, 
Primeira Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJU de 17/05/2007). 
Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que 
seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão 
preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão 
de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de 
configurar uma antecipação do cumprimento de pena (HC 90.464/RS, 
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJU de 04/05/2007). O 
princípio constitucional da não-culpabilidade se por um lado não resta 
malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões 
cautelares (Súmula nº 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate 
como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em 
julgado (HC 89501/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 
16/03/2007). Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental 
(art. 5º, inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta (HC 
91.729/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 11/10/2007). 
Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real 
necessidade (HC 90.862/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJU de 
27/04/2007) com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do 
Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação 
textual de tais requisitos (HC 92.069/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJU de 09/11/2007). Não se exige, contudo fundamentação 
exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma 
sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais 
ensejadores da prisão preventiva (RHC 89.972/GO, Primeira Turma, Relª. 
Minª. Cármen Lúcia, DJU de 29/06/2007).

V - No caso, o decreto prisional se encontra devidamente 
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que indicam o alto 
poder de influência da organização criminosa - conveniência da instrução 
criminal -, pratica delitiva reiterada por esta - garantia da ordem pública-, e 
os danos sociais e materiais de grande dimensão resultantes das condutas - 
garantia da ordem econômica -. Isso somado ao fato de que o paciente é um 
dos principais mentores e um dos membros mais influentes da referida 
organização criminosa, bem como porque detém grande poder de fuga, 
ausência de vínculo com o distrito da culpa, e, por fim, consta que os 
monitoramentos telefônicos indicam sua pretensão de não se submeter à lei 
brasileira - garantia da aplicação da lei penal -.

Ordem denegada."
(HC 100090/SP, 5ª Turma, de minha relatoria, DJe de 

22/09/2008).

Por fim, no que diz respeito à suposta imputação falsa do delito de prevaricação, 

não houve, pelo que se depreende dos autos, a imputação concreta da prática de crime de 
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prevaricação pelo magistrado, eis que a paciente, ao descrever os fatos perante a Juíza Diretora 

do Fórum, já em outra circunstância fática, não declinou, como determina o tipo em foco (art. 

319 do CP), quais seriam os interesses ou sentimentos pessoais que buscaria satisfazer o 

Magistrado com sua ação. 

Limitou-se, todavia, a afirmar que daria "voz de prisão"  à suposta vítima, pois 

esta estaria prevaricando ao se recusar a despachar petição da paciente. Conforme adverte 

Fragoso na análise do tipo em foco: "é inepta a denúncia que não esclarece em que consiste 

o fim de agir." (in "Lições de Direito Penal - Parte Espeial, V. II, Ed. Forense, Rio de 

Janeiro:1989, p. 446/447)  

Ausente, portanto, elemento do tipo indispensável para a caracterização do delito 

de prevaricação, pois,  'se não resta caracterizada a satisfação de interesse ou sentimento 

pessoal na conduta dos acusados, afasta-se a tipicidade da conduta'  (Apn 471/MG, Corte 

Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 10/03/2008) . 

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. PREVARICAÇÃO. DENÚNCIA 
QUE NÃO INDICA O DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. ELEMENTO 
NORMATIVO DO TIPO. INÉPCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para que a peça de acusação mostre-se formalmente 
perfeita, é necessário que esteja em conformidade com o disposto no artigo 
41 do Código de Processo Penal.

2. Imputando-se ao paciente a prática do delito de 
prevaricação, na forma comissiva, era imprescindível que a denúncia 
indicasse expressamente qual o dispositivo de lei violado para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal.

3. Ordem concedida."
(HC 39090/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJe de 

29/09/2008).

"PENAL. HABEAS CORPUS.  ADVOGADO. CALÚNIA. 
AUSÊNCIA DE IMUNIDADE. DELITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA 
DE ANIMUS CALUNIANDI . DELITO DE PREVARICAÇÃO. 
DECLARAÇÕES QUE NÃO INDICAM NO QUE CONSISTIRIA A 
SATISFAÇÃO DO INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. ATIPICIDADE.

I - A imunidade prevista no art. 142, inciso I, do Código 
Penal não abrange a ofensa caracterizada como calúnia (HC 84.107, 
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU de 18/06/2004).

II - Todavia, no presente caso, não se configurou o animus 
caluniandi . O paciente, na condição de advogado, insurgiu-se, 
notoriamente com linguagem inapropriada, contra atuação de Magistrado 
na condução de um processo, sem conduto imputar-lhe a prática de um 
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crime.
III - Para que reste caracterizado o delito de prevaricação 

faz-se imprescindível a indicação, de alguma forma, de qual seria o 
interesse ou sentimento pessoal a ser satisfeito com a conduta do agente. 
Assim: "se não resta caracterizada a satisfação de interesse ou sentimento 
pessoal na conduta dos acusados, afasta-se a tipicidade da conduta." (Apn 
471/MG, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 10/03/2008).

Ordem concedida."
(HC 63919/SP, 5ª Turma, de minha relatoria, DJe de 

04.08.2008).

E do c. Pretório Excelso:

"EMENTA: Habeas Corpus. Ação penal. Crime de concussão 
(art. 316 do CP). Denúncia que contém os requisitos do art. 41 do CPP, não 
constituindo obstáculo ao exercício do direito de defesa. Crime de 
prevaricação (art. 319 do CP). Não indicação do interesse ou sentimento 
pessoal que moveu o agente. Interesse pecuniário que, na imputação, 
compõe o delito de concussão. Possibilidade, em tese, de o interesse 
pecuniário compor o crime de prevaricação se, por exemplo, sem solicitação 
nem oferta, um servidor espera receber uma recompensa se praticar ou 
deixar de praticar ato de ofício; não, porém, se essa vantagem pecuniária é 
objeto de um pacto, implícito ou explícito, entre os intraneus e o extraneus. 
Habeas corpus deferido em parte, para excluir do recebimento da denúncia 
o crime de prevaricação por inépcia da inicial, vencida, nesta parte, a 
relatora."

(HC 80814/AM, 1ª Turma, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ de 
22/02/2002).

"Não há calunia, se a imputação da pratica de prevaricação 
e atipica, a falta da afirmação de elemento subjetivo especifico a sua 
caracterização; possibilidade, contudo, de enquadramento da ofensa em 
outras modalidades de crime contra a honra."

(HC 69331/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 
de 12/03/1993).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO 
POR CALÚNIA CONSISTENTE EM AFIRMAÇÃO QUE EQUIVALERIA À 
IMPUTAÇÃO DE PREVARICAÇÃO AO OFENDIDO, PROMOTOR DE 
JUSTIÇA. PRETENSÃO DE TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL POR FALTA DE 
JUSTA CAUSA. Remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
no sentido de ser indispensável à configuração do delito de prevaricação a 
demonstração concreta do interesse ou sentimento pessoal que teria movido 
o agente público, sem o que é atípica a conduta, por faltar elemento 
essencial ao tipo. A afirmação genérica de que o funcionário age com 
parcialidade não caracteriza imputação de prevaricação apta a configurar 
o crime de calúnia. Hipótese, ademais, em que a denúncia não mencionou 
concretamente, como de rigor, qual teria sido o interesse ou sentimento 
pessoal (afeição, simpatia, inimizade, ódio, etc.) que, segundo a declaração, 
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teria levado o promotor a agir com parcialidade, não bastando, para a 
caracterização do crime previsto no art. 319 do CP, a afirmação genérica 
de que o agente foi movido por "interesse ou sentimento pessoal". 
Impossibilidade do prosseguimento da ação penal com relação a outros 
delitos contra a honra em face da prescrição da pretensão punitiva. Habeas 
corpus deferido para anular a condenação por calúnia, declarando-se, de 
ofício, a extinção da punibilidade do fato."

(HC 81504/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 
31/05/2002).

Desse modo, há de se reconhecer a atipicidade da conduta, quanto à 

imputação de calúnia por prevaricação, sendo, portanto, medida necessária, o trancamento da 

ação penal.

Ante estas considerações, concedo parcialmente a ordem para determinar o 

trancamento da ação penal n. 2003.61.81.008827-9, em curso perante a 10ª Vara Federal 

Criminal de São Paulo, tão somente quanto à imputação de calúnia por suposta imputação falsa 

de prevaricação e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, pelo advento da prescrição, dos 

crimes de injúria e desacato.

Cassada a Liminar.

É o voto.
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