
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 919.656 - DF (2007/0014459-7)
  

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : DIRCEU DE FARIA 
ADVOGADO : LUIZ VICENTE CERNICCHIARO E OUTRO(S)
RECORRIDO : ALESSANDRA ELIAS DE QUEIROGA 
ADVOGADO : JOELSON COSTA DIAS E OUTRO

EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. OFENSA PRATICADA POR ADVOGADO 
CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. CONDUTA NÃO ABRANGIDA PELA 
IMUNIDADE PROFISSIONAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO VALOR NO 
STJ. 
1 -  A imunidade profissional estabelecida pelo art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94, não abrange 
os excessos configuradores de delito de calúnia e desacato e tem como pressuposto 
que "as supostas ofensas guardem pertinência com a discussão da causa e não 
degenerem em abuso, em epítetos e contumélias pessoais contra o juiz, absolutamente 
dispensáveis ao exercício do nobre múnus da advocacia" (passagem extraída do voto 
Ministro Sepúlveda Pertence no HC 80.536-1-DF).  
2 - Precedentes do STJ no sentido de que tal imunidade não é absoluta, não alcançando 
os excessos desnecessários ao debate da causa cometidos contra a honra de 
quaisquer das pessoas envolvidas no processo, seja o magistrado, a parte, o membro 
do Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária.
3 - O valor devido a título de danos morais é passível de revisão na via do recurso 
especial se manifestamente excessivo ou irrisório. Redução do valor da indenização, 
tendo em vista os parâmetros da jurisprudência do STJ, e levadas em consideração as 
circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade das ofensas.
4 - Recurso especial a que se dá parcial provimento provimento.

ACÓRDÃO
 
A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe 

parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João 
Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior. 
Dr(a). MOZART HAMILTON BUENO, pela parte RECORRENTE: DIRCEU 

DE FARIA
Dr(a). JOELSON COSTA DIAS, pela parte RECORRIDA: ALESSANDRA 

ELIAS DE QUEIROGA

Brasília (DF), 04 de novembro de 2010(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
Relatora
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2007/0014459-7 REsp 919656 / DF

Número Origem: 20020110185538

PAUTA: 10/08/2010 JULGADO: 10/08/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro  HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA MARIA GUERRERO GUIMARÃES

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIRCEU DE FARIA
ADVOGADO : LUIZ VICENTE CERNICCHIARO E OUTRO(S)
RECORRIDO : ALESSANDRA ELIAS DE QUEIROGA
ADVOGADO : JOELSON COSTA DIAS E OUTRO

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

 Brasília, 10  de agosto  de 2010

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2007/0014459-7 REsp 919656 / DF

Número Origem: 20020110185538

PAUTA: 04/11/2010 JULGADO: 04/11/2010

Relatora

Exma. Sra. Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIRCEU DE FARIA
ADVOGADO : LUIZ VICENTE CERNICCHIARO E OUTRO(S)
RECORRIDO : ALESSANDRA ELIAS DE QUEIROGA
ADVOGADO : JOELSON COSTA DIAS E OUTRO

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). MOZART HAMILTON BUENO, pela parte RECORRENTE: DIRCEU DE FARIA 
Dr(a). JOELSON COSTA DIAS, pela parte RECORRIDA: ALESSANDRA ELIAS DE 
QUEIROGA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento, 
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram 
com a Sra. Ministra Relatora. 
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Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

 Brasília, 04  de novembro  de 2010

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
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RECURSO ESPECIAL Nº 919.656 - DF (2007/0014459-7)
  

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Trata-se de recurso 

especial interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, assim ementado:

PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO RETIDO. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUERIDOS PELO AGRAVANTE. 

PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO.  AGRAVO RETIDO. ROL DE 

TESTEMUNHAS JUNTADO PELA PARTE QUE MOTIVOU O 

ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO 

RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CIVIL. 

OFENSAS REPETIDAS INÚMERAS VEZES POR ADVOGADO 

CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA NO CURSO DE PROCESSOS 

JUDICIAIS. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PENALIZANTE DA 

INDENIZAÇÃO. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Utilizando a recorrente de argumentos pertinentes ao meritum 

causae , sem fugir à questão debatida, não há que se falar em 

inépcia da peça recursal.

Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que se indefere a 

dilação probatória vez que desnecessária. A prova é endereçada 

ao julgador para que forme seu convencimento e está adstrita a 

sua utilidade, consagrando a legislação processual pátria, nos 

artigos 125, inc. II e 130 do CPC o dever do juiz "de velar pela 

rápida solução do litígio" e indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias.

Motivado o adiamento da audiência de instrução e julgamento pela 

parte e não pelo juízo, não pode ser admitida a juntada de rol de 

testemunhas no prazo regressivo da nova audiência designada, 

tendo em vista o advento da preclusão.
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Fundamentar a sentença nada mais significa que demonstrar de 

forma lógica as razões pelas quais se deu à lide determinada 

solução. Não se confundem os fundamentos arrolados pelo 

julgador com a adequação ao que a parte considera lícito e justo. 

O advogado que dirige à Promotora de Justiça, por reiteradas 

vezes e em diversos processos judiciais, ofensas que não condizem 

com a independência e a dignidade das funções exercidas por um 

membro do Ministério Público, ultrapassa os limites do exercício da 

defesa de seus constituintes, responsabilizando-se pela 

composição dos danos morais advindos da violação à honra da 

integrante do Parquet .

Para a fixação do quantum  indenizatório devido a título de danos 

morais, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função: 

compensatória e penalizante, observadas, ainda, a condição 

econômica das partes e a conduta lesiva do ofensor, razão pela 

qual, na hipótese, há que ser prestigiado o montante fixado pela r. 

sentença.

Em se tratando de dano moral, a fixação do montante devido à 

vítima dá-se por arbitramento, ocasião em que o d. julgador fixa o 

quantum considerado justo na espécie de modo a abarcar, 

inclusive, todo o período que antecede a estipulação do referido 

valor, incluindo, portanto, o montante relativo à correção monetária 

e aos juros, que devem, por sua vez, incidir somente a partir da 

prolação da r. sentença.

O recorrente alega violação aos arts. 131, 134, II, 535, II, do Código de 

Processo Civil, 7º, § 2º, da lei 8.906/94, e divergência jurisprudencial em relação ao 

valor estipulado a título de danos morais. Sustenta, ainda, que "o arbitramento da 

indenização principal em R$ 100.000,00 foi excessiva e exorbitante" (fl. 2.400).

Em suas contrarrazões, a parte recorrida aduz, em suma, que a tese do 

recorrente implica no reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que implicaria 

a incidência da Súmula 7/STJ.

O recurso foi admitido às fls. 2.500/2.504.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 919.656 - DF (2007/0014459-7)
  

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Preliminarmente, em 

relação à suposta violação ao art. 535, II, do CPC, vejo que não assiste razão ao 

recorrente, pois não verifico, no caso dos autos, omissão ou ausência de 

fundamentação na apreciação das questões suscitadas. Com efeito, não se exige do 

julgador a análise de todos os argumentos das partes, a fim de expressar o seu 

convencimento. 

O pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o 

magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão 

recorrido.

Passo à análise da alegada violação ao art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94, 

segundo o qual "o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, 

difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de 

sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a 

OAB, pelos excessos que cometer." 

Observo que a imunidade profissional não abrange os excessos 

configuradores de delito de calúnia, e nem de desacato, este último tendo em vista o 

decidido pelo STF na ADinMC 1217. Anoto, ainda, com apoio na lição do Ministro 

SEPÚLVEDA PERTENCE, que a imunidade profissional do advogado tem como 

pressuposto que "as supostas ofensas guardem pertinência com a discussão da causa 

e não degenerem em abuso, em epítetos e contumélias pessoais contra o juiz, 

absolutamente dispensáveis ao exercício do nobre múnus da advocacia" (parágrafo 

extraído do voto no HC 80.536-1-DF).  

Cumpre, portanto, verificar as palavras proferidas pelo recorrente 

configuradoras da ofensa à honra da recorrida, o que faço mediante a leitura das 

passagens transcritas no acórdão recorrido (fls. 2.310-2.345):

"Examinando a inicial, constata-se que a autora funda o pleito 

indenizatório em imputações deduzidas pelo apelante no bojo de 

diversos feitos em curso perante este Eg. Tribunal de Justiça, bem 

como em representação encaminhada ao Procurador Geral da 
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República, as quais transcrevo a seguir, in verbis (fls. 6/20):

“- Representação encaminhada pelo apelante, em nome de 

Nelson Tadeu Fillipelli, ao Dr. Gerando Brindeiro, Procurador 

Geral da República:

“(...) Merece censura o exibicionismo de certa facção do 

Ministério Público do Distrito Federal, principalmente 

quando atua em harmonia com prepotência de certos 

setores públicos de oposição e com a linha editorial da 

imprensa que apóia essa ideologia antidemocrática.

(...)

Causa estranheza a coincidência desta campanha ministerial 

contra autoridades do executivo local com outra que se 

desenvolveu contra o Governador Roriz e membros do Poder 

Judiciário do Distrito Federal, como se vê de reportagens do 

Correio Braziliense divulgadas em 28 e 29 de maio p.p. (Docs. 

Ns. 3 e 4).

E os excessos estão levantando suspeitas de que o poder 

está sendo usado para promoção pessoal, ou para 

atender a pressões de certas ideologias extremadas. 

Essa postura intolerante contamina o prestígio do MP, 

porque, embora alguns de seus membros tenham seus 

minutos de glória, suas ações vazias de fato e plenas de 

paixão e intolerância, estão fadadas ao insucesso.

(...) A petição inicial da ação civil pública de responsabilidade 

por ato de improbidade administrativa (doc. n° 5) proposta 

contra o representante e outros, distribuída para a 8ª Vara da 

Fazenda Pública do Distrito Federal, é inepta e não honra 

nem dignifica seus subscritores: (...) Alessandra Elias de 

Queiroga, Promotores de Justiça (...) Sua leitura 

provocará, com certeza, rubor na face de membros do 

MP que não compartilham com o uso da Instituição para 

fins políticos (...)”

Hábeas Corpus: Autos n° 2001.00.2.000031-7:

“ (...) O parecer do Ministério Público é da Dra. Déborah 

Giovannetti Macedo, no sentido da concessão da ordem, 
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acolhendo os fundamentos da impetração. 

 Entendo que é uma posição muito corajosa, porque sei da 

história que está por trás dessa briga contra os Irmãos 

Passos e contra o Governo Roriz: há um grupo do Ministério 

Público que faz política perseguindo os irmãos Passos para 

prejudicar o Governador. Disso, tenho os fatos num monte de 

papel. 

(...) Tenho, assim, uma série de fatos que comprometem a 

seriedade de uma facção do Ministério Público, por que 

faz política, usa do poder para pressionar e para 

aumentar o número de processos dos irmãos Passos.

Agora, os fatos que tenho contra a Dra. Alessandra são 

provas, posso enumerá-los e indicar os processos. Vou 

indicar, de início, dois bem simplezinhos, é só conferir. 

O ilustre Procurador está aí e pode conferir. Aliás, essa 

briga da Dra. Alessandra começou no tempo de Bisol, o 

candidato do PT.  

 E por que fui veemente nos meus argumentos? Porque 

estou vendo essa molecagem do outro lado, estou 

vendo a perseguição e tenho que rebater à altura, tenho 

que usar expressões enérgicas.

 (...)

 No caso da Dra. Alessandra, começou com um 

problema pessoal; depois evoluiu na CPI da Grilagem, 

onde a preocupação política não era investigar toda a 

grilagem do DF, ela se preocupava com os irmãos 

Passos. Inclusive, Pedro Passos foi lá depor e indagou: 

“vocês estão preocupados ou investigando os loteamentos? 

Por que só aqueles cuja base foi propriedade da família 

Passos?... Exatamente, só interesse político.

(...) Ela, na época da CPI, levava gente para a sua casa e 

tomava depoimentos de pessoas para arranjar indícios 

contra os Irmãos Passos. E nós temos depoimentos de 

pessoas que foram lá depor. Inclusive, estamos juntando os 

documentos.

 De modo que a pressão é muito grande e qual é o 

interesse? Aumentar sempre o número de processos 

para o jornal Correio Braziliense atacar o Governador 
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Roriz (...)”

Processo n° 05772/96:

“(...) O peticionário e seus irmãos, há muito tempo, são 

perseguidos pela Promotora de Justiça, Dra. Alessandra 

Elias de Queiroga, que movida por seus sentimentos 

menores e incompatíveis com suas prerrogativas 

ministeriais, não lhes dá trégua com o objetivo de 

condená-los, sem se importar com a ética e a técnica 

processual. 

 Essa obsessão foi motivada por antigo acontecimento, 

ocorrido em 1994, quando o réu e seus irmãos foram 

considerados os causadores da renúncia do candidato 

petista a Vice-Presidente da República, o então 

Senador José Paulo Bizol, de quem a Dra. Alessandra era 

nora, já que esposa ou companheira do Dr. Jairo Bisol. A 

partir daí começaram as investidas como represália 

política.

 O peticionário e seus irmãos, todos ligados politicamente ao 

Governador Joaquim Roriz, foram investigados na malsinada 

CPI da Grilagem, instalada na época da administração 

Cristóvão (...) E representando o MP na CPI, atuou a Dra. 

Alessandra, incentivando e apoiando a baixaria política.

 Na sua convivência com a CPI, a Dra. Alessandra 

engajou-se ao petismo com firme propósito de denegrir 

a imagem de Joaquim Roriz e como não pode atacá-lo 

diretamente, investe contra aqueles que o apóiam, o 

peticionário e seus irmãos.

 E incentivada por sentimentos persecutórios e 

destemperada por sua arrogância, no exercício de seu 

cargo, pressiona cidadãos simples e autoridades 

policiais, negocia vantagens em favor de pessoas que 

respondem a investigação desde que subscrevam 

depoimentos contra os irmãos Passos, alguns lavrados 

na residência dela (Doc. 02).

 Embora seja tecnicamente suspeita, já que contra ela, por 

iniciativa do peticionário e/ou de seus irmãos, Márcio, 
Documento: 991786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/11/2010 Página  10 de 27



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Eustáchio e Alaor, existem representações encaminhadas à 

Procuradoria Geral da Justiça do Distrito Federal (doc. n° 3) e 

ação de indenização por dano moral (doc. n° 4), prossegue 

em seu desiderato que se avizinha da prevaricação, 

atuando ora pessoalmente, ora por meio de colega mais 

moderno na carreira.  

 E os dados que colheu de processos antigos e 

desses mais recentes, enriquecidos com o destempero 

da mentira, interpretações falsas e sinuosas, foram 

entregues a seu atual marido ou companheiro, o 

jornalista Antônio Vital que elaborou duas reportagens 

publicadas pelo Correio Braziliense de 28 e 29 do corrente 

ano.

 (...) Como se vê há três personagens básicos nessa luta 

política, cada um agindo na sua área: a Dra. Alessandra 

trabalha para arranjar alguns crimes contra os irmãos 

Passos, (...) e o trio se completa com o político profissional 

que, com as “provas produzidas” por seus companheiros 

ideológicos, investe contra o Governador Roriz no STJ. (...)

 Omite-se intencionalmente, na denúncia, quando se 

encerrou a atividade tida como típica. Começou o loteamento 

em 1989, mas a Dra. Alessandra, através de laranja, lança 

a idéia de que não acaba nunca, para que sirva de 

exploração política, embora o texto use os verbos no pretérito 

como “implantaram”, “venderam”, “não logrou” etc. Essa 

tática nada limpa, para dizer que o crime é permanente, 

não se amolda à seriedade e responsabilidade do 

Ministério Público. O certo é que o crime permanente se 

consuma, embora neste momento se protraia no tempo. O 

silêncio ministerial é tática antitécnica, injurídica, para 

prejudicar os réus, pois sem descrever evento novo, mistura 

o conceito de crime permanente com delito de efeito 

permanente, fenômenos distintos. Urge, pois, que se defina o 

encerramento da atividade descrita na denúncia. Arapuca 

não combina com Justiça. Uma vistoria na região ou até 

mesmo uma inspeção judicial jogarão por terra a fraude 

ministerial.

 O projeto da inimiga do peticionário e de seus irmãos é 
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artificialmente aumentar o número de processos, ainda que 

para isto tenha de atropelar princípios processuais e de 

direito material. E nessa empreitada fez a cabeça de suas 

colegas mais modernas na carreira para assinar peças 

estereotipadas. Não mais subscreve porque sabe que a 

reação em forma de exceção de suspeição virá de pronto em 

linguagem candente e bem instruída em diversos 

documentos, em revelação clara de prevaricação (...)”

 

 Processo n° 2001.01.1.005997-5, 5ª Vara Cível:

 “(...) Todos os ataques contra o autor são feitos a partir da 

CPI da grilagem de iniciativa petista, para evitar a volta de 

Joaquim Roriz ao Palácio do Buriti. Essa investigação contou 

com o apoio de segmento do MP local, liderado pela 

Promotora de Justiça Alessandra Elias Queiroga, e do Correio 

Braziliense. E o autor e seus irmãos, há muito, vem sendo 

perseguidos por essa união de interesses políticos que 

não enobrecem a classe.

  As iniciativas do MP, no que tange aos excessos, foram 

motivados por antigo acontecimento, ocorrido em 1994, 

quando o autor e seus irmãos foram considerados os 

causadores da renúncia do candidato petista a 

Vice-Presidente da República, o então Senador José 

Paulo Bizol, de quem a Dra. Alessandra era nora, já que a 

esposa ou companheira do Dr. Jairo Bizol. A partir daí 

começaram as investidas como represália.

  O contestante e seus parentes, todos ligados 

politicamente ao Governador Roriz, foram investigados na 

malsinada CPI, instalada na época da administração 

Cristóvão, sofrendo a família Passos campanha de 

desmoralização pela imprensa, encabeçada pelo Correio 

Braziliense. (...) E como representante do MP, na CPI, 

atuou a Dra. Alessandra, incentivando e apoiando a 

baixaria política. 

  No início de 1.995, começo do governo petista no DF, a 

Dra. Alessandra participou de reuniões políticas a 

procura de meios para prejudicar Joaquim Roriz, seus 
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aliados e amigos, dentre estes os Irmãos Passos. Com 

este firme propósito, não mediu esforços: tomou, fora da sede 

do Parquet, às vezes ajuda de seus companheiros de 

empreitada, declarações de pessoas com antecedentes 

criminais, às quais prometia benefícios, desde que em 

seus depoimentos comprometessem Roriz e os Passos. 

Nessa investigação particular, formalizou ela depoimentos 

de Lauro Soares Guimarães, que respondia a diversos 

processos por estelionato, bem como de Paulo Goulart, Hélio 

Ribeiro e Edson Sombra, todos com antecedentes criminais.

  E por coincidência essas pessoas foram as testemunhas 

chaves da CPI da Grilagem, a qual contava com o apoio do 

Correio Braziliense, que tudo divulgava sem critério para 

provocar escândalo e prejudicar Roriz e a Família Passos, 

promovendo ao estrelato a Deputada Maninha e a Promotora 

Alessandra, as mesmas que participaram, de mãos dadas, 

de diligências policiais violentas e ilegais, uma delas, de 

busca e apreensão efetivada de madrugada, na cantina de 

obra da empresa de que o contestante era sócio, situada na 

711 Norte. E por coincidência a maior parte da matéria 

publicada era preparada por Antônio Vital, então namorado 

da Promotora Alessandra (...)”  

Processo n° 49497-0/2000 – 15ª Vara Cível

“(...) III – É certo que os autores já foram denunciados várias 

vezes por parcelamento ilegal de solo, sendo induvidoso que 

a maior parte das acusações surgiram com a instalação da 

CPI da Grilagem, de inspiração petista, cujas diligências foram 

comandadas pela Deputada Distrital Maninha, com a  

assistência jurídica da Promotora de Justiça, 

Alessandra Elias de Queiroga. Essa é esposa do 

jornalista-réu Antônio Vital; aquela, testemunha do rol da 

contestação. A união espúria de política partidária com 

as funções ministeriais consubstanciou arbitrariedades e 

violência contra os autores, cujo maior pecado não lhes 

perdoam esse trindade do mal: amizade e ligação política 

com o Governador Joaquim Roriz.
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 Têm os autores resistido, nos limites de suas forças, a 

todos os ataques e, com certeza, serão vitoriosos em todos 

os embates, pois a Justiça, como não poderia deixar de ser, 

jamais apoiará a fraude e má fé de certa facção do MP, 

que anda de mãos dadas com o Correio Braziliense.

IV – A razão de tanta denúncia contra os autores está 

esclarecida em defesa prévia por eles apresentada no 

processo penal n° 05772/96, em curso na Circunscrição de 

Sobradinho. Relata-se nessa peça, cópia anexa (doc. n° 1) a 

atividade política da Dra. Alessandra, no exercício de 

sua função ministerial, em desfavor do Governador Roriz. 

Sua tática, em conluio com seus comparsas, consiste em 

transformar os Irmãos Passos em grileiros, para desmoralizar 

o Chefe do Executivo local e membros do Poder Judiciário do 

Distrito Federal, certamente aqueles magistrados que não se 

afinam com o autoritarismo petista. Por coincidência, um dos 

incidentes ocorreu nesta 15ª Vara Cível.    

V – A contestação entende que a reportagem não 

ultrapassou os limites do “animus narrandi”. Lendo a 

reportagem, conclui-se que os réus exercitaram, na 

linguagem popular, o “animus ferrandi”. E jornalistas, que têm 

uma tendência de noticiar provocando escândalos, sentem-se 

inteiramente seguros de sua impunidade, ainda mais quando 

contam com o apoio de segmento do MP, liderado pela 

esposa de um dos réus. O rol de testemunhas atestam esta 

colocação. É uma vergonha, como diria Boris Casói (...)”

Processo n° 2000.01.1.049919-8, 15ª Vara Cível:

“(...) Os autores, há muitos anos, sofrem investidas 

sucessivas, todas organizadas por poderosa inimiga, a 

Dra. Alessandra Elias de Queiroga, Promotora de Justiça, 

e esposa do contestante. Até hoje, contudo, nenhuma derrota 

sofreram os autores. E não terão tropeços, com certeza, 

porque a Justiça não se subordina a interesses menores já 

que julgará com técnica e imparcialidade, sem se importar 

com a prepoterância de petulantes.

 Em rápida exame dos documentos acostados, quase cinco 
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volumes de papéis inúteis para o julgamento desta demanda, 

percebe-se que quase todos eles foram produzidos pela 

esposa ou companheira do contestante, ou sob sua 

orientação ou inspiração. E não é sem motivo que se 

arrolam membros do MP que subscreveram denúncias contra 

os autores. O grupo é muito unido e trabalha em conluio; 

daí a inflação de denúncias, ações civil públicas, cautelares, 

pedido de prisão preventiva e de quebra de sigilo. E com 

sigilo e tudo o marido a Promotora consegue cópia.

 O calvário dos autores começou com a instalação da CPI 

da Grilagem, de inspiração petista, cujas diligências foram 

comandadas pela Deputada Distrital Maninha, com a 

assistência jurídica da Promotora de Justiça 

Alessandra.

 A partir daí, embora usando indevidamente sua 

autoridade ministerial, a Dra. Alessandra negociou com 

várias pessoas para prestar depoimentos contra os 

Irmãos Passos, tomando seus depoimentos em sua 

residência ou em seu gabinete, o que é ilegal como decidido 

em recente acórdão proferido no HC 2000.00.2.003394-3. 

Comandou pessoalmente inquéritos policiais, 

confundindo peritos com perguntas capciosas. Foi tão 

eficiente que com uma escritura de compra e venda de seis 

hectares, arranjou tanto loteamento para incriminar os irmãos 

Passos que vai faltar terra para tantos condomínios. Pra não 

alongar, remete-se à leitura de peça anexa, a defesa prévia 

que os autores apresentaram no processo pena n° 05772/96, 

em curso na Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A tática 

não é outra senão a de transformar os Irmãos Passos em 

grileiros, para desmoralizar o Chefe do Executivo local e 

membros do Poder Judiciário do Distrito Federal, certamente 

aqueles magistrados que não se afinam com o autoritarismo 

petista. Por coincidência, um dos incidentes ocorreu nesta 15ª 

Vara Cível. 

 Os autores já representaram diversas vezes contra a Dra. 

Alessandra, no MP local. Por razões óbvias, nenhuma 

investigação não aprofundou. Mas os autores, em que pese 

sua desvantagem inicial, serão vitoriosos em todas as lutas 
Documento: 991786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/11/2010 Página  15 de 27



 

 

Superior Tribunal de Justiça

em curso tal como tem acontecido nos embates já 

contemplados pela prestação jurisdicional. Tentarão 

oportunamente desmascará-la na Procuradoria Geral da 

República. Em que pese o risco de recrudecimento da 

atividade persecutória, doentia e sem limite, os autores 

não fugirão da luta, acreditando na prevalência dos melhores 

sentimentos da justiça (...)” 

Processo n° 2000.01.1.040452-9, TJDFT:

“(...) Não se pode deixar de constatar a harmonia existente 

entre esses jornalistas, abutres da honra alheia, e certa 

facção do MP, o que já foi trombeteados pelos apelante em 

outros procedimentos penas e cíveis. Nas ações de 

indenização que os apelantes movem contra os apelados, 

estes obtiveram no Parquet, para suas defesas, até 

documento sigiloso e isto se explica porque Antônio Vital é 

marido da Promotora Alessandra Queiroga, inimiga dos 

querelantes a qual lança mão de suas prerrogativas 

funcionais para colher indícios para novas denúncias 

contra os apelantes, uma delas assinada pela Promotora 

que está no rol da defesa prévia, à fl. 36.

 Os apelantes passaram a ser vítimas do Correio 

Braziliense e desse grupo do MP a partir da CPI da 

grilagem, de inspiração petista e totalitária, cujo objetivo não 

era outro senão desmoralizar Joaquim Roriz, amigo dos 

apelantes, e alguns membros do Poder Judiciário que 

ousaram resistir às suas arbitrariedades (...)” 

Processo n° 39.191-5, 8ª Vara Criminal:

“(...) O querelante sempre teve a expectativa de resistência 

de certa facção do MP, porque grande é sua intimidade com o 

Correio Braziliense cuja linha política contra o Governador 

Roriz é de longa data. Sua tática é atacar aquele para 

comprometer a este e alguns magistrados como se percebe 

da leitura de reportagens levadas a efeito no final de maio 

p.p. (Docs. ns. 1 e 2).
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A inspiração dessas agressões está no ódio que a 

Promotora Alessandra Queiroga nutre contra os Irmãos 

Passos. A versão encontra-se narrada em defesa prévia 

apresentada pelo ora querelante em processo instaurado no 

Juízo Criminar de Sobradinho (doc. n° 3).

Após ficar a par do teor desses papéis, V. Exa. compreenderá 

o empenho do MP em favor do querelado, colega de trabalho 

do marido ou companheiro da referida Promotora, o jornalista 

Antônio Vital (...)”

Hábeas Corpus, TJDFT, 1ª Turma Criminal (fls. 393/405):

“(...) Diversos temas serão discutidos, inclusive a inimizade, 

exceção de suspeição, que a Dra. Alessandra Elias de 

Queiroga, subscritora do pedido de revogação do sursis 

processual, alimenta contra os pacientes.

 Os pacientes, todos ligados politicamente ao Governador 

Joaquim Roriz, foram investigados na malsinada CPI da 

Grilagem, instalada na época da administração Cristóvão, 

sofrendo os Irmãos Passos perseguição e campanha 

difamatória pela imprensa, empreendida principalmente pelo 

Correio Braziliense, de linha petista. No curso da 

investigação, tiveram resistência e o escritório de sua 

empresa, Benvirá Construções e Incorporações, invadidos, e 

com ameaças de prisão caso não comparecessem para 

inquirição, ou se recusassem a responder perguntas dos 

deputados distritais. E representando o MP na CPI, atuou a 

Dra. Alessandra, incentivando e apoiando a baixaria política. 

 A Dra. Alessandra tornou-se inimiga dos pacientes no 

tempo em que ela era nora do ex-Senador José Paulo Bizol, 

pois se divulgou que foram os Irmãos Passos os causadores 

da desgraça desse político, que acabou por renunciar a sua 

candidatura a Vice-Presidência da República.

 E incentivada por seu ódio e no exercício de seu cargo e 

fora dele vem infernizando a vida dos pacientes. Ela mesma 

investiga, ouve testemunhas em sua residência, requisita 

abertura de inquéritos, oferece denúncias, praticando esses 

atos, ora pessoalmente, ora por meio de seus colegas mais 
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modernos na carreira ministerial, ou ainda, em parceira com 

eles.

O paciente Pedro Passos já representou contra ele juntou à 

Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal, sem 

qualquer resultado prático, em que pese a prova produzida 

(Doc. n° 7).

E desde fevereiro de 1.998, a Dra. Alessandra é ré, em 

litisconsórcio passivo, em ação de indenização por dano 

moral, ajuizada pelos pacientes Márcio e Alaor (Doc. n° 8).

Mas nada tempera a situação deletéria da inimiga dos 

pacientes. Recentemente, em ação civil de interesse de 

Pedro Passos e do Governador Roriz, sem que houvesse 

interesse do Ministério Público, ela interveio nos autos, com 

pedido de vista, tão somente para tirar cópia da papelada 

para fornecer, certamente, munição política ao PT (...)”

Agravo de Instrumento, Processo n° 2000.01.1.049933-3, 

TJDFT:

“(...) Lembra que, em suas diversas reações judiciais a 

iniciativas esdrúxulas do MP, pedido de prisão preventiva, 

quebra de sigilo bancário etc., sempre sem sucesso, tem 

afirmado que a Dra. Alessandra Queiroga, Promotora de 

Justiça, sua inimiga, aliou-se a políticos petistas e ao 

Correio Braziliense, para atacar o agravante e seus 

irmãos, com o objetivo de desmoralizar o Governador 

Roriz, de quem são amigos.

Todas essas intervenções, com indícios de 

prevaricação, serão levadas aos conhecimento do 

Procurador Geral da República, para abertura de inquérito, 

lembrando que nas ações de indenização que mova contra o 

Correio Braziliense e seus jornalistas, essa união espúria 

aflora como se vê do rol anexo, composto de membros do MP 

e de políticos do PT, todos interessados na desgraça dos 

Irmãos Passos (...)”

Processo n° 2000.01.1.064120-9, 8ª Vara de Fazenda 

Pública:
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“(...) No caso do peticionário e de seus irmãos, todo cuidado é 

pouco, pois há anos vêm sofrendo perseguição por certa 

facção do MP, liderada pela Promotora de Justiça, Dra. 

Alessandra Queiroga, contra quem já representaram por 

abuso de poder e desvio de função, como registro 

documentos anexos em cópia.

Convém desde logo alertar que o MP nesta ação civil pública 

lança mão de documentos imprestáveis, produzidos por meios 

fraudulentos pela CPI da Grilagem, de inspiração petista, 

assessorada pela referida Promotora, reconhecida 

como inimiga dos irmãos Passos. Sobre a atuação 

deletéria da CPI em questão, o TJDF já se pronunciou em 

mandado de segurança impetrado pelo ora peticionário e 

outros, cujo acórdão em cópia está anexa a esta 

manifestação (...)”

Agravo de Instrumento em face de decisão proferida no Juízo 

da 8ª Vara da Fazenda Pública do DF:

“(...) E por que só agora age o MP? A motivação é política 

com certeza e isto será demonstrado na contestação. É a 

tática petista consiste em desmoralizar autoridades do Poder 

Judiciário e o Governador Roriz, envolvendo a Família Passos 

em processos, ainda que sem provas, ou com provas 

ilegítimas ou ainda materializadas em depoimentos colhidos 

na residência da Promotora de Justiça, Dra. Alessandra 

Queiroga, ou sem seu gabinete, inimiga dos agravantes. 

(Fls. 71/97) (...)”

Processo 2000.01.1.046212-7, 8ª Vara da Fazenda Pública:

“(...) E esse furor acusatório, na área penal e no campo 

administrativo, coincide com a postura editorial do Correio 

Braziliense, de oposição intransigente e radical ao 

Governador de que faz parte o contestante.

Essa simultaneidade de ataques por parte desse jornal e 

por parte de certa facção do MP não engrandece a 
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imprensa menos o Parquet local. 

E tudo indica que estão mesmo de mãos dadas: a petição 

invoca, nas páginas 7/8, depoimento de jornalista do Correio 

Braziliense, peça literária e fantasiosa; e jornalista, na 

condição de réu em queixa-crime arrola em sua defesa 

Promotora de Justiça.

Esse casamento compromete membros do MP, cuja 

Instituição não pode ficar à disposição do radicalismo, o que é 

incompatível com sua missão constitucional de defesa “da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”.

Por estas e outras razões, o contestante representou ao 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República para 

que se apure a responsabilidade de membros do MP local, 

enfatizando que essa postura intolerante contamina o 

prestígio ministerial, porque, embora alguns tenham seus 

momentos de glória, suas ações, vazias de fato e plenas 

de paixão e intolerância, estão fadadas ao insucesso e que 

o Poder Judiciário, que também é vítima de injustos ataques, 

não dará cobertura a essa busca pessoal aos holofotes da 

fama e, muito menos, tolerará distorções da verdade (...)”

Hábeas Corpus – Processo n° 2001.00.2.000031-7:

“(...) O que causa estranheza é o descaramento de certa 

facção do MP que, no exercício de suas funções, 

persegue pessoas ligadas ao Governador Roriz, em 

perfeita sintonia com o Correio Braziliense cuja linha 

ideológica é de todos conhecida. 

Tudo indica que a facção petista do MP perdeu a noção de 

limite e do bom senso. Confunde seus interesses 

pessoais como o interesse público. Compromete o bom 

nome do Parquet, transformando-o em instrumento de 

perseguição aos amigos do Governador Roriz, em total 

desrespeito aos princípios da moralidade e da 

impessoalidade que deve reger sua atuação. 

Os pacientes, que são irmãos, há muito tempo são 

perseguidos pela Promotora de Justiça, Dra. 
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Alessandra Elias de Queiroga, que movida por 

sentimentos menores e incompatíveis com suas 

prerrogativas, não lhes dá trégua com o objetivo de 

condená-los, sem se importar com a ética e a técnica 

processual.

Essa obsessão foi motivada por antigo acontecimento, 

ocorrido em 1994, quando os pacientes foram considerados 

aos causadores da renúncia do candidato petista a 

Vice-Presidência da República, o então Senador José Paulo 

Bizol, de quem a Dra. Alessandra era nora, já que esposa ou 

companheira do Dr. Jairo Bizol. A partir daí começaram as 

investidas como represália política.

Na sua convivência com a CPI, a Dra. Alessandra 

engajou-se ao petismo com o firme propósito de 

denegrir a imagem de Joaquim Roriz e como não pode 

atacá-lo diretamente, investe contra aqueles que o 

apóiam, os pacientes.

E incentivada por sentimentos persecutórios e 

destemperada por sua arrogância, no exercício de seu 

cargo, pressiona cidadão simples e autoridades 

policiais, negocia vantagens em favor de pessoas que 

respondem a investigação desde que subscrevam 

depoimentos contra os irmãos Passos, alguns lavrados 

na residência dela.

Embora tecnicamente suspeita, já que contra ela, por 

iniciativa dos pacientes, existem representações 

encaminhadas à Procuradoria Geral da Justiça do Distrito 

Federal, e ação de indenização por dano moral, prossegue 

em seu desiderato que se avizinha da prevaricação, 

atuando ora pessoalmente, ora por meio de colega mais 

moderno na carreira. 

Como exemplos de seu atrevimento, destacam-se duas 

intervenções da Dra. Alessandra em processos onde não há 

interesse do MP, a saber: a) atravessou petição com pedido 

de vista em autos de execução (15ª Vara Cível de Brasília) em 

que o paciente Pedro Passos Júnior e o Governador Roriz 

são executados, tão somente para tirar cópia da papelada 

e fornecer munição política ao PT; b) intrometeu-se, em 
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parceria com colega sua, na ação de reintegração de posse 

n° 1999.06.1.004632-3, em curso na 2ª Vara Cível de 

Sobradinho, em que é autor Walmar de Almeida Passos e 

réus Cindy Toledo Costa e Tales Toldo Costa, tecendo 

severas críticas a decisão ali proferida. Esta peça é 

antológica pelo despropósito de seu teor, ridícula e 

inoportuna, em que a Dra. Alessandra se apresenta como a 

cidadela de combate aos Irmãos Passos. 

 E os dados que colheu de processos antigos e desses 

mais recentes, enriquecidos como destempero da 

mentira, interpretações falsas e sinuosas, foram 

entregues a seu atual marido ou companheiro, o 

jornalista Antônio Vital que elaborou duas reportagens 

publicadas pelo Correio Braziliense de 28 e 29 de maio p.p. 

Em ambas, atacaram-se os Irmãos Passos como os maiores 

grileiros do Distrito Federal, mas o alvo principal foram as 

autoridades do primeiro escalão do Executivo e do Judiciário 

locais, o Governador Roriz por razões políticas óbvias e 

alguns magistrados como represália às decisões em desfavor 

aos desmandos da CPI referida.

Na edição do dia 28, publicaram-se três páginas, no primeiro 

caderno, como fotografia do paciente Pedro na companhia do 

Governador Roriz, em que se contam “estórias” distorcidas 

como convém ao PT, ainda choroso com a última derrota 

eleitoral. E as manchetes são escandalosas: “RORIZ AJUDA 

GRILEIROS”, “RORIZ E GRILEIROS SÃO AMIGOS”, “UM 

DECRETO DE CINQÜENTA MILHÕES” etc.

Na edição do dia 29, o objeto de ataque foram ilustrem 

membros do Poder Judiciário. Sem pejo a reportagem de 

páginas 3,4 e 5 desanca, sob títulos garrafais e redação 

maliciosa, alguns magistrados. Os Desembargadores 

Wellington Medeiros, Carlos Augusto Machado de Farias, 

Pedro Aurélio e o Juiz Jansen de Almeida, nessa matéria, 

foram ofendidos em sua honra e dignidade. 

Tudo isto foi engendrado para um alvo politicamente mais 

interessante, o Governador Roriz, pois, contra ele, 

representou o Deputado Distrital Wasny Nale Roure junto ao 

MPF que, por sua vez, encaminhou a peça domo notícia crime 
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ao STJ. E como não poderia deixar de ser os Irmãos Passos, 

personagens secundários, integram essa manifestação 

acusatória do PT local, instruída apenas e tão somente com 

as reportagens escandalosas do Correio Braziliense, 

produzidas, repita-se, pelo marido ou companheiro da Dra. 

Alessandra, o jornalista Antônio Vital. 

Como se vê há três personagens nessa luta política, 

cada um agindo na sua área: a Dra. Alessandra trabalha 

para arranjar alguns crimes contra os Irmãos Passos, 

amigos do Governador Roriz, ainda que para isto tenha de 

ressuscitar fatos antigos já julgados, num desdobramento 

sem fim de loteamentos em quadras e mais quadras, como se 

cada uma fosse fruto de infrações distintas; seu marido, o 

jornalista Antônio Vital, procura intimidar o Judiciário, pois 

quem julgar em favor dos Passos terá sua fotografia 

publicada no Correio Braziliense ao lado de manchetes 

escandalosas; e o trio se completa com o político profissional 

que, com as provas produzidas por seus companheiros 

ideológicos, investe contra o Governador Roriz no STJ. E 

assim age o PT com a inocente ilusão de que terá sucesso 

nos pleitos futuros. 

Sob o comando da Dra. Alessandra, montou-se, a partir 

de uma perícia, uma farsa para transformar um antigo 

loteamento, de 1989, hoje bairro de Sobradinho, em diversos, 

desdobrando-os em quadras com denominações distintas. 

Para cada unidade desdobrada do primitivo loteamento, 

ofereceu o MP nova denúncia, num total de cinco, furto da 

má-fé dessa ferrenha adversária dos pacientes. É óbvio 

que o bis in idem  processual será demonstrado, por meio de 

perícia, em cada novo processo, cinco ao todo, que somados 

a outro tanto, em que os pacientes são beneficiários de sursis 

processual, impressionam pela quantidade e a partir desse 

pressuposto é que vem a pressão ministerial. E lendo as 

denúncias, percebe-se que os simulados loteamentos tem 

uma única base territorial, a antiga Fazenda Sobradinho, 

todos efetivados em 1989 (...)”(Grifos e negrito no original)
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Analisando as peças processuais transcritas o acórdão recorrido concluiu 

(fl. 2328):

"Como bem observa a MMª Juíza a quo, o exame das transcrições 

referenciadas permite constatar que o apelante, no exercício de 

mandato conferido por personagens políticos investigados na 

chamada “CPI da Grilagem”, instaurada pela Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, bem como por réus em processos judiciais 

relacionados com o parcelamento irregular de terras públicas, 

ultrapassou os limites do exercício da defesa de seus constituintes 

ao taxar a autora, titular da Promotoria de Defesa da Ordem 

Urbanística do DF, de arrogante (fl. 8), destemperada, mentirosa 

(fl. 10), prepotente e petulante (fl. 13), dentre outros impropérios, 

classificando a respectiva atuação de exibicionista, voltada à 

consecução de fins ideológicos e partidários (fl. 6), antiética (fl. 9), 

fraudulenta e de má-fé (fl. 12), chegando mesmo ao extremo de 

imputar-lhe a prática do crime de prevaricação (fl. 9).

Ademais, na contestação (fls. 1336/1358), bem como em todas as 

outras manifestações deduzidas no feito, o apelante não impugna 

as alegações da autora relativas aos excessos cometidos no 

exercício do mandato, limitando-se a argumentar que as ofensas 

perpetradas justificam-se pelo “calor do debate”, acrescentando 

que o causídico tem o dever de dizer, nos seus arrazoados, “sem 

medo de melindres, inclusive de autoridades, que se faltou, nos 

autos, com a verdade, que se usou da mentira, do engano e da 

falácia em prejuízo da realização da justiça “ (fl. 1.337). 

A forma imprópria e agressiva com que o réu se dirigiu à autora 

chegou a ser destacada por magistrados deste Eg. Tribunal, dentre 

eles o eminente Desembargador Everards Mota e Matos que, nos 

autos do HC n° 2001.00.2.000031-7, impetrado pelo ora apelante 

em benefício de Pedro Passos Júnior e outros, ordenou que fossem 

riscadas as expressões injuriosas empregadas em desfavor da 

recorrida, conforme consignado à fl. 169 - acórdão n° 136292."

Penso, assim como o acórdão recorrido, que as injúrias e imputações 

caluniosas à recorrida - que teria em situações concretas e definidas no tempo, 
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praticado atos de ofício para atender a interesses pessoais, valendo-se de pressão a 

cidadãos simples e autoridades, pessoas implicadas em investigações e outros meios 

fraudulentos - ultrapassaram qualquer limite de tolerância razoável com as 

necessidades do calor do debate, atingindo a honra objetiva e subjetiva da autora, 

estando, pois, fora da abrangência da imunidade profissional estabelecida pelo art. 7º, § 

2º, da Lei 8.906/94.

O acórdão recorrido está, portanto, em consonância com a jurisprudência 

do STJ no sentido de que "a imunidade profissional, garantida ao advogado pelo 

Estatuto da Advocacia não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta 

à honra de quaisquer das pessoas envolvidas no processo, seja o magistrado, a parte, 

o membro do Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária." 

(REsp 932.334-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe. 4.8.2009).

A propósito, dentre inúmeros outros, os seguintes precedentes.

HABEAS CORPUS. INJÚRIA PRATICADA POR ADVOGADO 

CONTRA JUIZ FEDERAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. EXAME 

APROFUNDADO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 

IMUNIDADE PROFISSIONAL. ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. EXCESSO PUNÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Reconhecido que não se trata de hipótese de atipicidade da 

conduta, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de 

extinção da punibilidade, não é de se falar em falta de justa causa 

para a ação penal, impondo-se notar que a alegação de não ter 

sido demonstrado o dolo específico demandaria, necessariamente, 

o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável de se 

operar na via eleita, a ser realizado, por certo, no recurso já 

manejado.

2. A imunidade profissional prevista no artigo 133 da Constituição 

Federal não é absoluta, encontra limites na lei e não acoberta as 

manifestações excessivas e desnecessárias que extrapolem os 

limites da discussão da causa.

3. Ordem denegada.

(HC 80.646-RJ, Rel. Ministro  PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, 

julgado em 25.11.2008, DJe 9.2.2009)
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 

535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. 

EXCESSO.

1. A inviolabilidade do advogado não é absoluta, estando adstrita 

aos limites da legalidade e da razoabilidade.

2. A responsabilidade daquele que escreve um documento e o 

torna público em um processo, atacando a honra de outrem, é de 

quem o subscreve, pouco importando se reproduz, ou não, 

declaração pública do cliente.

2. Os danos morais devem ser compatíveis com a intensidade do 

sofrimento do recorrente, atentando para as condições 

sócio-econômicas de ambas as partes.

Recurso especial provido.

(REsp 988.380-MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 20.11.2008, DJe 15.12.2008)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CORREIÇÃO PARCIAL. OFENSA A JUIZ. IMUNIDADE 

PROFISSIONAL DO ADVOGADO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. 

VALOR DOS DANOS MORAIS.

- A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da 

Advocacia, não é de caráter absoluto, não tolerando os excessos 

cometidos pelo profissional em afronta à honra de quaisquer das 

pessoas envolvidas no processo, seja o Juiz, a parte, o membro do 

Ministério Público, o serventuário ou o advogado da parte contrária.

Precedentes.

- A indenização por dano moral dispensa a prática de crime, sendo 

bastante a demonstração do ato ilícito praticado.

- O advogado que, atuando de forma livre e independente, lesa 

terceiros no exercício de sua profissão responde diretamente pelos 

danos causados.

- O valor dos danos morais não deve ser fixado em valor ínfimo, 

mas em patamar que compense de forma adequada o lesado, 

proporcionando-lhe bem da vida que aquiete as dores na alma que 

lhe foram infligidas.

Recurso especial provido. Ônus sucumbenciais invertidos.
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(REsp 1022103-RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17.4.2008, DJe 16.5.2008)

Quanto ao valor devido a título de danos morais - R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) com correção monetária desde a data do acórdão recorrido - observo ser 

superior aos parâmetros usualmente aceitos nesta Corte, o que é passível de revisão 

na via do recurso especial. Assim, levando em consideração as circunstâncias deste 

caso concreto, notadamente a gravidade das ofensas e o número de peças 

processuais em que proferidas (distribuídas em mais de uma dezena de processos), 

reduzo a indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais) com correção 

monetária desde a data do julgamento de hoje. 

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial.

É como voto.
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