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EMENTA: INDENIZAÇÃO - OFENSA A JUIZ NO PROCESSO -
POSSIBILIDADE JURÍDICA - INÉPCIA DA INICIAL INEXISTENTE -
RECONVENÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - OFENSAS PROCESSUAIS
RECÍPROCAS - IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZATÓRIA E DA
RECONVENÇÃO. É juridicamente possível a condenação de pagamento de
indenização por danos morais por ofensa a juiz no processo. Não há no
ordenamento pátrio exigência de transcrição das ofensas na inicial de
indenização por danos morais, bastando a narração dos fatos. O juiz é parte
legítima na reconvenção quando o fato descrito na inicial da reconvenção
não é o erro judiciário que importa responsabilidade do Estado, mas erro de
conduta pessoal do magistrado, em excesso pessoal, que implica sua
responsabilidade pessoal ante o fato. Revelado nos autos que à ofensa do
advogado no processo o juiz respondeu também ofensivamente no processo,
improcedem a pretensão de um e de outro de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.755204-4/001 EM CONEXÃO COM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.877236-9/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): JOSUE IRFFI JUNIOR EM CAUSA PRÓPRIA
- APTE(S) ADESIV: ALYRIO RAMOS - APELADO(A)(S): JOSUE IRFFI
JUNIOR, ALYRIO RAMOS - RELATOR: EXMO. SR. DES. BATISTA DE
ABREU

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma,  a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais,  incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,  à
unanimidade de votos,  EM REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E AO ADESIVO.
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Belo Horizonte, 04 de novembro de 2009.

DES. BATISTA DE ABREU - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. BATISTA DE ABREU:

VOTO

Alyrio Ramos propôs ação indenizatória em face de Josué Irfi Júnior sob o
fundamento de que sendo juiz no processo de n° 0024.03.006.162-6, e o réu
advogado, o réu fez alegações ofensivas, caluniosas, injuriosas, difamatórias
e depreciativas a ele em peça processual; que o ato do réu é ilícito, e ofende
sua honra; pretende a condenação do réu a pagar indenização por danos
morais.

O réu contestou alegando, preliminarmente, a falta de pressupostos ao
desenvolvimento válido do processo, ausência das condições de ação,
ausência de decorrência lógica entre causa de pedir e pedidos.

No mérito, alega que seu intento não era desrespeitar o autor, pois agia em
exercício regular de um direito; que a veemência de sua peça processual que
contém as expressões supostamente caluniosas não era destinada ao autor,
e sim ao juízo; que a censura que o autor lhe impôs é inconstitucional; que foi
o autor quem lhe ofendeu com suas expressões injuriosas; que não estão
presentes os requisitos para a existência da responsabilidade civil (fls. 21-
57).

O réu apresentou reconvenção sob o fundamento de que nunca se dirigiu de
maneira desrespeitosa ao reconvindo, mas sempre agiu em exercício regular
de um direito no exercício da advocacia, dirigindo-se sempre ao juízo; que o
reconvindo se dirigiu a ele de maneira desrespeitosa por meio de decisão
judicial de sua lavra que atingiu sua honra, e por isso tem direito a
indenização por danos morais; pretende a indenização por danos morais em
valor a ser arbitrado em
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sentença em favor de instituição de caridade (fls. 158-181).

O autor-reconvindo contestou a reconvenção alegando, em síntese, que o
reconvinte não agiu nos estritos limites da advocacia em defesa de seus
constituintes; que a linguagem utilizada por ele em suas peças processuais é
ofensiva; que sua imunidade profissional não lhe dá direito a ofender a honra
de quem quer que seja; que na eventualidade de se aceitar a alegação do
reconvinte de que suas palavras foram dirigidas ao juízo, mesmo assim
estaria configurada a ofensa reflexa ou implícita, acarretando também a
indenização por danos morais; que não ofendeu a honra do reconvinte com
sua decisão, mas retorquiu de forma adequada as ofensas feitas a ele (fls.
206-214).

A sentença de fls. 309-330, rejeitou as preliminares de falta dos pressupostos
de desenvolvimento regular do processo, ausência das condições de ação,
ilegitimidade ativa e passiva, falta de interesse processual, ausência dos
requisitos do art. 39, parágrafo único, e art. 284, do CPC. No mérito, ao
fundamento de que os trechos do agravo retido juntado aos autos atestam as
expressões desrespeitosas usadas pelo réu contra o autor; que o réu se
excedeu no exercício da advocacia, resultando daí sua conduta ilícita; que o
autor agiu em legítima defesa ao se dirigir de forma mais áspera ao réu;
quanto ao incidente de impugnação ao valor da causa, pelo fato de a lide não
ter valor econômico imediato, este deve ser fixado por estimativa, de forma
que não pode ser tido como irrisório nos termos postos nos autos, portanto
improcedente a impugnação ao valor da causa; julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu a pagar ao autor R$12.450,00 (doze mil
quatrocentos e cinqüenta reais) a título de indenização por danos morais,
improcedente a reconvenção.

Nas razões da apelação principal o recorrente Josué Irfi Júnior alega que
estão presentes os requisitos a concessão da gratuidade judiciária e, por isso
e por não ter juntado aos autos documentos que dessem consistência a
impugnação a assistência judiciária, ela é improcedente; que o valor da
causa estabelecido na inicial não está de acordo com a forma estabelecida
em lei. Quanto à ação principal,
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alega que o pedido é juridicamente impossível, porque o advogado não pode
ser processado pelo exercício da liberdade de manifestação do pensamento
e de informação por se sujeitar somente ao Estatuto da OAB, nos termos do
art. 14, Parágrafo Único, do CPC; que a petição inicial é inepta, porque o
autor-reconvindo não transcreveu em sua peça de ingresso os parágrafos
inteiros que continhas as expressões ditas injuriosas; que é ofensivo o que
não é verdadeiro, e o autor-reconvindo não provou que as expressões
usadas contra o juízo não eram verdadeiras; que o autor-reconvindo não fez
prova do abalo moral que sofreu; que cabia ao autor-reconvindo mandar
riscar as expressões injuriosas do processo, se não o fez é porque não as
teve como injuriosas; que nas afirmações ditas ofensivas se dirigiu ao juízo e
não ao autor-reconvindo; que a reconvenção deve ser julgada procedente,
porque agiu sempre em exercício regular de um direito, tendo sido ofendido
pelo autor-reconvindo em decisão judicial de sua lavra que lhe causou dor e
sofrimento moral. Na eventualidade, pugna pela redução do quantum
indenizatório, porque é excessivo e desproporcional; e dos diminuídos os
honorários advocatícios ao patamar de 10% (dez por cento) em obediência
ao art. 20, § 3° e § 4°, do CPC (fls. 331-392).

Adesivamente insurge-se o autor-reconvindo, sustentando sua ilegitimidade
passiva para figurar no pólo passivo da reconvenção (fls. 407-408).

Contra-razões nas fls. 395-406 e 411-417.

Examina-se, simultaneamente, as apelações principal e adesiva, e delas
conheço, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nas razões da apelação principal o recorrente Josué Irfi Júnior alega que
estão presentes os requisitos a concessão da gratuidade judiciária e, por isso
e por não ter juntado aos autos documentos que dessem consistência a
impugnação a assistência judiciária, ela é improcedente; que o valor da
causa estabelecido na inicial não está de acordo com a forma estabelecida
em lei.
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No tocante a essas matérias, é de se observar que o incidente de
impugnação da gratuidade judiciária teve recurso próprio e adequado, sendo
examinado naquela sede. E a impugnação ao valor da causa não teve
recurso adequado nos autos do incidente, sendo inviável o seu exame na
impugnação da sentença.

O réu-reconvinte alega que o pedido é juridicamente impossível, porque o
advogado não pode ser processado pelo exercício da liberdade de
manifestação do pensamento e de informação por se sujeitar somente ao
Estatuto da OAB, nos termos do art. 14, Parágrafo Único, do CPC.

Ora, a impossibilidade jurídica do pedido não é impossibilidade concreta,
mas a viabilidade abstrata de existência do provimento pretendido pela parte.
No caso, é juridicamente possível a condenação de pagamento de
indenização por danos morais por ofensa a juiz no processo.

Rejeito a preliminar.

Também improcede a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelo réu-
reconvinte. Ele alega que a petição inicial é inepta, porque o autor-
reconvindo não transcreveu em sua peça de ingresso os parágrafos inteiros
que continhas as expressões ditas injuriosas. Data venia, não há no
ordenamento pátrio exigência de transcrição de tais elementos na inicial,
bastando a narração dos fatos. Não há qualquer infringência à lei, como
afirma o apelante. O autor narrou os fatos e o direito, fazendo o pedido. Da
narração dos fatos é possível compreender toda a questão jurídica posta. A
petição é apta a gerar procedimento válido.

Rejeito a preliminar.

Ainda em sede preliminar, o autor-reconvindo sustenta sua ilegitimidade
passiva na reconvenção. O acolhimento do argumento levaria à
inadmissibilidade da reconvenção, por força da norma do art. 315, do CPC.
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Sem razão.

O fato descrito na inicial da reconvenção não é o erro judiciário que importa
responsabilidade do Estado. Pelo contrário, é um alegado erro de conduta
pessoal do magistrado, em excesso pessoal,  que impl ica sua
responsabilidade pessoal ante o fato. Não há a alegada ilegitimidade.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o apelo principal merece acolhimento.

Funda-se a pretensão do autor na alegação de que foi ofendido pelo réu,
causando dano moral.

O réu, no exercício da advocacia em processo que o autor era juiz,
manifestou-se em petição de agravo retido afirmando que o autor era
"relapso", que impôs penalidade "de forma leviana, injustificável, injustificada,
desfundamentada, aleatória e ilegal", e que a afirmação de fundamento de tal
penalidade seria "falsa, ou seja, mentirosa" (fls. 138). Referiu-se ao autor
repetidamente como "relapso juízo", "relapso e arbitrário juízo", "temerário
juízo". Afirmou que a decisão proferida pelo autor devia-se a inimizade entre
o juiz e o advogado, e ameaçou comunicar à Corregedoria de Justiça o que
afirmava serem abusos. Referiu-se de forma sarcástica, afirmando que "para
atualização deste relapso juízo" existia na lei previsão do recurso de
embargos declaratórios. Tudo isso consta na cópia do agravo retido nas fls.
138-145.

Entretanto, conforme se vê nas fls. 149, as ofensas proferidas pelo réu não
passaram sem resposta. Naquela decisão, o magistrado afirmou, verbis:

"Não sou inimigo do aético advogado da embargante o qual, sequer, me
lembro de conhecer. Aliás, é preferível continuar não me lembrando, uma vez
que, a julgar pelo comportamento adotado
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nestes autos, melhor estaria ele em camisa de força do que circulando pelos
corredores do Forum" (fls. 149).

Ora, diante deste quadro, seria de se concluir que improcedem as
pretensões ressarcitórias, porque as ofensas foram recíprocas.

De fato, a boa técnica determina que, havendo expressões injuriosas nos
escritos apresentados no processo, sejam riscadas, conforme disposto no
art. 15, do CPC. Poderiam ter sido extraídas cópias ou certidão, para
instrução de futuro procedimento, para posterior aplicação da sanção do art.
15, do CPC.

Acontece que magistrado preferindo a via da autodefesa, retorquindo as
ofensas chamando o advogado de aético e que deveria estar em camisa de
força, estaria afastando-se a reparabilidade do alegado dano moral.

A verdade é que a ofensa praticada pelo advogado é dele. Não é da parte. E
as ofensas forma atiradas na pessoa física do Juiz de Direito, agente político
do Estado e não como quer fazer crer serem dirigidas ao juízo como ser
despersonalizado, sendo apenas um cargo ou função.

Nem se diga que agiu em legítima defesa, como posto na sentença porque
não se aplica tal figura defensiva no presente caso. A defesa, nesses casos,
é a posta na lei: riscar as expressões injuriosas. Se persiste a lesão, a
reparação civil e a sanção penal. Mas a infração ao dever de urbanidade pelo
advogado não se equipara, nem de longe com a resposta do juiz. Não fora
na mesma proporção.

O advogado se mostrou aético. Suas ofensas foram insistentes e
injustificáveis. Fugiu do continente processual. Foram dolosas, provocantes
deliberada à ofensa, à agressão. A camisa de força seria uma forma de contê
-las.

As imunidades alegadas pelo réu/reconvinte são para as partes. O juiz está
acima. Queiram ou não está em outro patamar. É inviolável
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Assim sendo, nego provimento à apelação principal, para manter a sentença
apelada integralmente.

Nega-se provimento à apelação adesiva.

Custas recursais pelos vencidos.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): SEBASTIÃO
PEREIRA DE SOUZA e OTÁVIO PORTES.

SÚMULA :   	REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO PRINCIPAL E AO ADESIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.755204-4/001
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