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EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ADVOGADO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMUNIDADE
RELATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL.
RECURSO EM PROCESSO CRIMINAL. ARGUMENTAÇÃO VEEMENTE.
ENCADEAMENTO LÓGICO DE IDÉIAS. LIBERDADE NO EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSAS OU IMPUTAÇÃO DE CRIME OU
CONDUTA DESIDIOSA AO MAGISTRADO. ATO ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.

1 - A imunidade do advogado no exercício da profissão não é absoluta,
podendo eventual excesso configurar ilícito, civil ou penal, a ensejar
indenização por danos morais.

2 - A responsabilidade civil é independente da criminal, a não ser que, nesta,
se reconheça a inexistência do fato ou que o acusado não foi o seu autor, o
que não é o caso dos autos.

3 - A argumentação veemente do advogado, com encadeamento de idéias
de forma lógica, visando unicamente a defender os interesses do cliente,
sem intenção de ofender o magistrado, não é ato ilícito indenizável. A mera
menção a tipo penal, dentro da cadeia lógica de raciocínio do advogado, em
que pese a algum vício retórico, não implica imputação direta do crime ou
conduta desidiosa ao magistrado.

4 - Embora a imunidade do advogado não seja absoluta, devendo este
responder pelos atos praticados com dolo ou culpa, também se lhe deve
proporcionar a máxima independência e liberdade possíveis no
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exercício do seu múnus, para evitar abusos e arbitrariedades contra os
jurisdicionados, no cumprimento de sua função constitucional, indispensável
à administração da justiça.

5 - Embargos infringentes rejeitados.

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1.0686.10.000159-9/003 - COMARCA DE
TEÓFILO OTÔNI  - EMBARGANTE(S): ALAIR SOARES MENDONÇA -
EMBARGADO(A)(S): EDWIN CESAR MAIA DA SILVA EM CAUSA
PRÓPRIA

A C Ó R D Ã O

               Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos, em REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES, VENCIDO O
2º VOGAL.

               Belo Horizonte, 07 de novembro de 2012.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA

RELATOR.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA (RELATOR)

V O T O

               Trata-se de Embargos Infringentes (f. 966/998) opostos por Alair
Soares Mendonça ao acórdão de f. 927/941, integrado às f. 961/963, lançado
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor
de Edwin César Maia da Silva, que, nos termos do voto do Revisor, deu
provimento ao apelo do réu, para julgar improcedente o pedido inicial,
prejudicado o apelo do autor.

		O embargante pretende a prevalência do voto minoritário, da lavra do Relator
vencido, que negava provimento ao recurso, mantendo a sentença
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		Alega o embargante, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais e
Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni, que o recurso de Agravo
em Execução Penal redigido pelo embargado, advogado em defesa de seu
cliente, conteria imputação de crime de prevaricação, conduta relaxada e
preguiçosa. Aduz que o recurso deveria atacar a decisão judicial e não a
personalidade do juiz.

		Assevera que as ofensas irrogadas não poderiam ser creditadas ao calor da
frustração de restar vencido na demanda (tese encartada no voto vencedor),
pois o fato não ocorreu durante sustentação oral em audiência, mas em
recurso redigido e protocolado, pelo que o causídico réu teria tido o tempo
necessário para refletir, elaborar e rever os termos da insurgência.
Argumenta que a interpretação dada pelo voto vencedor, de que a
argumentação do réu t inha por objetivo chamar a atenção dos
Desembargadores julgadores do recurso para a alegada violação aos direitos
de seu cliente, é subjetiva e abre portas para todo tipo de abuso por parte
dos advogados. Informa que o referido recurso foi improvido por este
Tribunal.

		Por fim, pede o acolhimento dos Embargos Infringentes, para que se negue
provimento ao apelo do réu e se julgue o seu apelo, que foi dado por
prejudicado pelos votos majoritarios.

		Em contrarrazões (f. 1041/1076), o embargado alega, em síntese, que foi
também ajuizada ação criminal, na qual se reconheceu a extinção da
punibilidade, pela prescrição, e que ainda pende julgamento de Habeas
Corpus no STJ, com o qual se pretende o reconhecimento da atipicidade da
conduta. Aduz que o procedimento administrativo instaurado perante a
seccional da OAB foi julgado improcedente. Conclui que não houve abuso ou
ilegalidade na sua conduta.

		Às f. 1172/1183-TJ, o Embargado requer a juntada de acórdão unânime
prolatado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/MG), que decretou a atipicidade da conduta imputada pelo
Embargante ao Embargado.
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		O Embargante se manifestou às f. 1192/1194-TJ e 1199/1200-TJ.

		É o relatório.

		Passo a decidir.

		Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

		A origem da controvérsia deu-se em autos de processo criminal.

		Jeremias Dias Alves, preso na Penitenciária Agrícola de Teófilo Otoni, foi
alvo de procedimento administrativo, por ter supostamente participado de
uma rebelião no local. Ao final do procedimento, o Conselho Disciplinar
atribuiu-lhe falta disciplinar de natureza grave, pelo que foi punido com 25
dias de isolamento.

		Em virtude disso, o Ministério Público requereu a regressão de regime (semi-
aberto para fechado) e a perda dos dias remidos de Jeremias, o que foi
deferido pelo autor embargante, Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais e Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni.

		Tal deferimento ensejou recurso de Agravo em Execução Penal,  patrocinado
pelo advogado réu, ora embargado, em defesa de seu cliente.

		No mencionado recurso (f. 33/61), o causídico réu alega a ilegalidade do
procedimento administrativo, a falta de provas da participação de Jeremias
na rebelião e, entre outras alegações, fez as que ora se transcreve:

(...) Por quê o douto Magistrado da Vara de execuções Criminais e de
Execuções Fiscais desta Comarca, em decisão interlocutória que regrediu o
regime de cumprimento de pena para o FECHADO, bem como a perda dos
dias remidos do Agravante, não determinou a
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imediata instauração de Inquérito Policial em face do Agravante? O caput do
Art. 319 do Código Penal assim, prescreve: 'Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Portanto Eminências, é
salutar informar a V. Eminências que era obrigação do DD. Diretor da
Penitenciária de Teófilo Otoni, comunicar à DD. Autoridade Policial dos
supostos crimes praticados pelo Agravante supracitado, e não o fez, Por
quê? Eis a grande questão. Por quê não o fez? É porque tinha a certeza de
que não havia provas da autoria de cometimento de crime praticado pelo
sentenciado supracitado. E por quê os Órgãos da execução penal, 'o
Ministério Público e o Juízo da Execução' também não o fizeram? Não
cumpriram com suas obrigações por puro relaxamento, preguiça, falta de
zelo? Ou tinham que satisfazerem interesses próprios e sentimentos
pessoais, na busca de punições aos detentos que supostamente cometeram
a falta disciplinar de natureza grave (supostamente crime doloso), a fim de
que não maculassem a administração frente aquele presídio, bem como
satisfazerem a sociedade local, buscando a todo custo a punição
administrativa frente ao Conselho Disciplinar da Penitenciária de Teófilo
Otoni-MG, bem como a Regressão de Regime e perda dos dias remidos?
POR QUÊ OMITIRAM-SE quanto à comunicação à DD. Autoridade Policial, a
fim de se lavrar o Auto de Prisão em Flagrante Delito, ou a Instauração de
Inquérito Policial? Será que o Agravante em tela seria punido
administrativamente, se fosse averiguado pela douta Autoridade Policial, a
falta de provas para o indiciamento? Seria punido também com a regressão
de regime para o FECHADO, se fosse averiguado pela douta Autoridade
Policial, a falta de provas para o indiciamento (...) (f. 44/45).

		Tais alegações foram tomadas pelo magistrado autor como ofensas
pessoais, o que originou a presente ação indenizatória.

		Inicialmente, necessária uma análise acerca da inviolabilidade-imunidade do
advogado no exercício do seu mister, de que trata o art. 133 da Constituição
(norma de eficácia contida), complementada pelo art. 7º, §2º, do Estatuto da
OAB (Lei 8.906/94), in verbis:
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Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.

Art. 7º. São direitos do advogado: (...)

§ 2º 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.

(a expressão "ou desacato" foi suspensa pelo STF, na ADI1127-MC)

		A presente ação se baseia no argumento de que as alegações feitas pelo
advogado réu no Agravo em Execução Penal imputaram ao magistrado autor
a prática de prevaricação e de conduta relaxada e preguiçosa, o que
configuraria, em tese, crimes de calúnia e difamação, e que ensejaram,
também, o ajuizamento de ação penal.

		A imunidade prevista na norma transcrita englobaria os crimes referidos,
salvo os excessos, como consta da parte final do dispositivo.

		Embora a matéria penal não seja de competência desta Câmara, registro,
quanto à difamação, o que dispõe o art. 142, I, do Código Penal:

Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível:

I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu
procurador;

		Vê-se que o dispositivo não engloba a calúnia, que, segundo jurisprudência
pacífica dos Tribunais Superiores, não está englobada na imunidade
concedida ao advogado, nem mesmo com o advento da Lei 8.906/94:
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PENAL. CALÚNIA. CRIME NÃO ALCANÇADO PELA INVIOLABILIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOLO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, estabelecida pelo art. 133 da Constituição da República, é relativa,
não alcançando todo e qualquer crime contra a honra. 2. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o crime de calúnia
não é alcançado pela imunidade. Precedentes. (...) (STF, RE 585901 AgR,
Relator:  Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
21/09/2010)

EMENTA: Advogado: imunidade judiciária: (CF art. 133; C.Penal., art. 142, I;
EAOAB, art. 7º, § 2º): não compreensão do crime de calúnia. 1. O art. 133 da
Constituição Federal, ao estabelecer que o advogado é "inviolável por seus
atos e manifestações no exercício da profissão", possibilitou fosse contida a
eficácia desta imunidade judiciária aos "termos da lei". 2. Essa vinculação
expressa aos "termos da lei" faz de todo ocioso, no caso, o reconhecimento
pelo acórdão impugnado de que as expressões contra terceiro sejam
conexas ao tema em discussão na causa, se elas configuram, em tese, o
delito de calúnia: é que o art. 142, I, do C. Penal, ao dispor que "não
constituem injúria ou difamação punível (...) a ofensa irrogada em juízo, na
discussão da causa, pela parte ou por seu procurador", criara causa de
"exclusão do crime" apenas com relação aos delitos que menciona - injúria e
difamação -, mas não quanto à calúnia, que omitira: a imunidade do
advogado, por fim, não foi estendida à calúnia nem com a superveniência da
L. 8.906/94, - o Estatuto da Advocacia e da OAB -, cujo art. 7º, § 2º, só lhe
estendeu o âmbito material - além da injúria e da difamação, nele já
compreendidos conforme o C.Penal -, ao desacato (tópico, contudo, em que
teve a sua vigência suspensa pelo Tribunal na ADInMC 1127, 5.10.94,
Brossard, RTJ 178/67). (STF, HC 84446, Relator: Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/11/2004, DJ 25-02-2005).

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO, EM
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PEÇA PROCESUAL, DOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO E ABUSO DE
AUTORIDADE AO JUIZ. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE. LIMITES.

- O advogado goza de uma situação jurídica de liberdade, necessária à sua
função combativa contra quem quer que viole o ordenamento jurídico,
inclusive quando age em detrimento das decisões e normas emanadas do
próprio Estado, sem que seja legítima ou legal qualquer possibilidade de
perseguição, tanto na esfera penal quanto na civil.

- Esta inviolabilidade, contudo, não é absoluta. O art. 133 da CF recepcionou
e incorporou o art. 142, I, do CP, e, de conseqüência, situou a inviolabilidade
no campo da injúria e da difamação, não alcançando a calúnia. (...) (STJ,
REsp 854452/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/06/2008, DJe 22/08/2008)

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. (...) (STJ, REsp 919.656/DF, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
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TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)

HABEAS CORPUS. ADVOGADO DENUNCIADO POR CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139 C/C ARTS. 141, II, E 145, PAR. ÚNICO,
TODOS DO CPB). SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS CONTRA
MAGISTRADO, NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE
NÃO OCORRÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. (...) IMUNIDADE
MATERIAL CONTIDA NO ART. 7o., § 2o. DO ESTATUTO DA OAB (LEI
9.906/94) QUE NÃO ALCANÇA O CRIME DE CALÚNIA. PRECEDENTES
DO STJ. (...)

2.   O crime de calúnia não se insere na proteção material garantida ao
advogado pelo art. 7o., § 2o. da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). (...) (HC
95930/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 03/03/2009, DJe 16/03/2009)

		Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo réu pode, em tese,
caracterizar ilícito, civil ou penal, sendo apenas relativa a imunidade do
advogado no exercício da sua profissão.

		Isto posto, importante também ressaltar a independência das esferas cível e
criminal.

		Dispõe o art. 935 do Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o
seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

		No mesmo sentido, os arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal:

Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil
poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a
inexistência material do fato.

Art. 67.  Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
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I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui
crime.

		Vê-se, portanto, que eventual condenação nesta esfera cível independe do
resultado da esfera criminal, a não ser que, nesta, se reconheça a
inexistência do fato ou que o acusado não foi o seu autor.

		Tal não é o caso dos autos. A existência e a autoria do fato são indiscutíveis,
tanto que sequer são negadas pelo réu. O que este pretende, no Habeas
Corpus pendente de julgamento no STJ, é o reconhecimento da atipicidade
da conduta, não da inexistência do fato em si.

		Eventual reconhecimento, por aquele Tribunal Superior, da atipicidade da
conduta, significa dizer que o fato não constitui crime, mas não significa que
não haja ilícito civil indenizável, mormente diante do caráter fragmentário do
direito penal, corolário dos princípios da intervenção mínima (direito penal
como ultima ratio), da lesividade e da adequação social.

		Portanto, o julgamento desta demanda não depende da verificação de fato
delituoso, pelo que não incide o art. 110 do CPC.

		Assim, resta averiguar se a conduta do réu constitui, ou não, ato ilícito
indenizável, ou seja, se as alegações constantes do Agravo em Execução
Penal são, de fato, ofensivas à personalidade do magistrado autor.

		Neste ponto, a meu ver, devem prevalecer os votos majoritários, pois
entendo que a argumentação do réu, embora veemente, não foi ofensiva à
honra do magistrado autor, como passo a demonstrar.
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		Infere-se dos autos que, na rebelião que gerou a punição administrativa e,
consequentemente, a regressão de regime e perda dos dias remidos do
cliente do réu, houve espancamentos e ameaças a outros presos, além de
dano ao patrimônio público.

		A argumentação do réu no Agravo em Execução Penal, como se infere do
trecho transcrito anteriormente, é de que, em tese, tais condutas
configurariam os crimes de dano, lesões corporais e homicídio tentado, de
ação penal pública incondicionada. Se é assim, o réu se pergunta porque
nenhuma das autoridades envolvidas (agentes penitenciários, Diretor da
Penitenciária, representante do Ministério Público e Juiz) pediu a instauração
de inquérito para apuração da prática daqueles delitos.

		Baseia-se o causídico réu nos arts. 5º, §3º, e 40, do CPP, in verbis:

  Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I - de ofício;

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a
requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

(...)

§ 3o  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de
infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por
escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência
das informações, mandará instaurar inquérito.

Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou
tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao
Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento
da denúncia.
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		A meu ver, não há imputação de crime de prevaricação ao Magistrado.
Entende o réu que, se o magistrado autor e as demais autoridades não
requereram a instauração de inquérito policial, é porque não viram indícios
da ocorrência dos crimes e, por isso, também não deveria haver a regressão
de regime e perda dos dias remidos, em decorrência dos mesmos fatos.

		O Embargado usou de retórica, para concluir pela ausência de prova e, com
isto, refutar a tese de leniência das autoridades - que havia posto em
contraste, sob ampliação do discurso.

		Recordem-se os clássicos ensinamentos: o de Vieira (Sermão da
Sexagésima, in Sermões - A Arte da Retórica, 1ª ed., Russel, Campinas - SP,
2006, p.19), que divide o discurso em 1) definir, 2) repartir, 3) confirmar com
a escritura, 4) confirmar com a razão, 5) ampliar, 6) refutar e 7) concluir,
persuadir e exortar; o de Cícero (Retórica a Herênio, Hedra, 1ª. ed., São
Paulo, 2005, p. 57), que divide o discurso em 1) exórdio, 2) narração, 3)
divisão, 4) confirmação, 5) refutação e 6) conclusão.

		In casu, ao firmar conclusão negativa, embora sobre interrogativas retóricas
plurais, o advogado usou verbo no singular - com o que pareceu afastar
apenas a última das interrogativas (concernente ao Diretor da Penitenciária) -
levando a admitir-se como ironia, qualquer das anteriores (entre elas, a
concernente ao comportamento do Juiz).

		CÍCERO (ob. cit., p. 105) oferece o critério para a solução do aparente
impasse criado:

Se o texto é considerado ambíguo porque comporta duas ou mais
interpretações, devemos tratá-lo assim: primeiro, deve-se investigar se é de
fato ambíguo, depois, é preciso mostrar como teria sido escrito se o redator
quisesse dizer o que os adversários interpretam.

		Novamente transcrevo trechos do recurso, que explicitam o raciocínio
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do réu, após se perguntar (interrogativas retóricas, em anáfora - ampliação
por repetição) por que as autoridades não instauraram o inquérito policial:

É porque tinha [quereria grafar TINHAM] a certeza de que não havia provas
da autoria de cometimento de crime praticado pelo sentenciado supracitado.

(...)

Será que o Agravante em tela seria punido administrativamente, se fosse
averiguado pela douta Autoridade Policial, a falta de provas para o
indiciamento? Seria punido também com a regressão de regime para o
FECHADO, se fosse averiguado pela douta Autoridade Policial, a falta de
provas para o indiciamento (...) (f. 45).

		Ao contrário de imputar ao Juiz a prática de prevaricação, o advogado,
usando de veemente argumentação, pretende demonstrar que, se as
autoridades (todas elas) não entenderam pela instauração do inquérito - no
que, no entender do advogado, agiram corretamente - é porque não há
indícios da autoria e prova da materialidade dos fatos - supostamente
criminosos - imputados a seu cliente. Portanto, também não seria cabível a
punição administrativa e, por conseguinte, a regressão de regime e perda
dos dias remidos.

		Em outras palavras, entende o advogado réu que, se o magistrado autor não
agiu de tal forma (não determinou a instauração do inquérito), não foi por
prevaricação ou por conduta desidiosa, mas ao contrário, porque, de fato,
não houve crime. Este é o argumento utilizado para pleitear a reforma da
decisão que determinou a regressão de regime e perda de dias remidos do
cliente do réu.

		Em última análise: tivesse o réu realmente imputado o crime de prevaricação
ao autor, tal fato significaria sua concordância com a necessidade de
instauração do inquérito, o que seria contrário

aos interesses de seu cliente.
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		Não poderia, pois, haver ironia, insinuando ilícito cometido pelo Juiz, porque
tal importaria em incriminar o cliente: deve-se rejeitar a interpretação que
conduza ao absurdo.

		Discute-se, nestes autos, o sentido da argumentação. Não sua procedência,
até porque o réu não convenceu os Desembargadores da 6ª Câmara
Criminal deste Tribunal, que negaram provimento ao recurso (nº
1.0000.08.468148-5/002).

		O que se discute aqui é o alegado excesso praticado pelo réu e a alegada
ofensa à personalidade do autor, que, repito, entendo não terem ocorrido,
pois a conduta do causídico constitui legítima atuação na defesa dos
interesses de seu cliente.

		Não há imputação de crime ou conduta desidiosa ao autor. Há argumentação
veemente, com encadeamento de idéias de forma lógica, visando
unicamente a defender os interesses do cliente, sem intenção de ofender o
magistrado.

		Neste sentido, julgado do STJ:

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO, EM
PEÇA PROCESUAL, DOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO E ABUSO DE
AUTORIDADE AO JUIZ. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE. LIMITES.

(...) Se as alegações imputadas de caluniosas estiverem no contexto da
defesa dos interesses e direitos do constituinte em juízo, havendo boa-fé,
evidencia-se a ausência de dolo, razão pela qual não há crime, tampouco
responsabilidade civil por danos morais.

- Na espécie, constata-se que inexistiu imputação direta de crime ao Juiz. As
afirmações surgiram no encadeamento de idéias da peça recursal, com o
claro intuito de reforçar a alegação de que o Juiz vinha desrespeitando
decisão do Tribunal, fato esse que, se confirmado, implicaria inclusive no
provimento do recurso.
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Tratou-se, se tanto, de forma impolida de expressão, mas que constitui
excesso admissível no cotidiano forense.

Recurso conhecido e provido.

(REsp 854452/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/06/2008, DJe 22/08/2008)

		Aliás, a tese de que não houve dolo de ofender o magistrado é corroborada
pelo fato de que a mesma argumentação já havia sido utilizada na defesa
preliminar (f. 261/283), em resposta ao pedido do Ministério Público, antes,
portanto, da decisão do magistrado autor.

		Com efeito, embora a imunidade do advogado não seja absoluta - como já
demonstrado - devendo este responder pelos atos praticados com dolo ou
culpa (art. 32, Lei 8.906/94), também se lhe deve reconhecer e proporcionar
a máxima independência e liberdade possíveis no exercício do seu múnus,
para evitar abusos e arbitrariedades contra os jurisdicionados, no
cumprimento de sua função constitucional, indispensável à administração da
justiça.

		Nas palavras do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIMES CONTRA A HONRA - PRÁTICA
ATRIBUÍDA A ADVOGADOS - REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR
MAGISTRADO EM DECORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL
PRODUZIDA PELO PACIENTE (E POR SEU COLEGA ADVOGADO) EM
SEDE DE RAZÕES DE APELAÇÃO - PROTESTO E CRÍTICA POR ELES
FORMULADOS, EM TERMOS OBJETIVOS E IMPESSOAIS, CONTRA OS
FUNDAMENTOS EM QUE SE SUSTENTAVA A DECISÃO RECORRIDA -
INTANGIBILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO - AUSÊNCIA DO
"ANIMUS CALUMNIANDI VEL DIFFAMANDI" - EXERCÍCIO LEGÍTIMO, NA
ESPÉCIE, DO DIREITO DE CRÍTICA, QUE ASSISTE AOS ADVOGADOS
EM GERAL E QUE SE REVELA OPONÍVEL A QUALQUER AUTORIDADE
PÚBLICA, INCLUSIVE AOS PRÓPRIOS MAGISTRADOS - "ANIMUS
N A R R A N D I  V E L  D E F E N D E N D I "  -  C O N S E Q Ü E N T E
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DOS TIPOS PENAIS (...) INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO - CRIMES
CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - O "ANIMUS
DEFENDENDI" COMO CAUSA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO INTUITO
CRIMINOSO DE OFENDER. - A inviolabilidade constitucional do Advogado:
garantia destinada a assegurar-lhe o pleno exercício de sua atividade
profissional. - A necessidade de narrar, de defender e de criticar atua como
fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos delitos contra a
honra. A questão das excludentes anímicas. Doutrina. Precedentes. - Os
atos praticados pelo Advogado no patrocínio técnico da causa, respeitados
os limites deontológicos que regem a sua atuação como profissional do
Direito e que guardem relação de estrita pertinência com o objeto do litígio,
ainda que expressem críticas duras, veementes e severas, mesmo se
dirigidas ao Magistrado, não podem ser qualificados como transgressões ao
patrimônio moral de qualquer dos sujeitos processuais, eis que o "animus
defendendi" importa em descaracterização do elemento subjetivo inerente
aos crimes contra a honra. Precedentes. O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E
A NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS
DO ADVOGADO. - O Supremo Tribunal Federal tem proclamado, em
reiteradas decisões, que o Advogado - ao cumprir o dever de prestar
assistência àquele que o constituiu, dispensando-lhe orientação jurídica
perante qualquer órgão do Estado - converte, a sua atividade profissional,
quando exercida com independência e sem indevidas restrições, em prática
inestimável de liberdade. Qualquer que seja a instância de poder perante a
qual atue, incumbe, ao Advogado, neutralizar os abusos, fazer cessar o
arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das
garantias - legais e constitucionais - outorgadas àquele que lhe confiou a
proteção de sua liberdade e de seus direitos. - O exercício do poder-dever de
questionar, de fiscalizar, de criticar e de buscar a correção de abusos
cometidos por órgãos públicos e por agentes e autoridades do Estado,
inclusive magistrados, reflete prerrogativa indisponível do Advogado, que não
pode, por isso mesmo, ser injustamente cerceado na prática legítima de atos
que visem a neutralizar situações configuradoras de arbítrio estatal ou de
desrespeito aos direitos daquele em cujo favor atua. - O respeito às
prerrogativas profissionais do Advogado constitui garantia da própria
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sociedade e das pessoas em geral, porque o Advogado, nesse contexto,
desempenha papel essencial na proteção e defesa dos direitos e liberdades
fundamentais. (...) (HC 98237, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2009)

		Conclui-se, portanto, não ter havido ofensa à pessoa do Magistrado autor,
pelo que não procede a pretensão indenizatória, devendo, portanto,
prevalecer os votos majoritários.

		Por todo o exposto, rejeito os Embargos Infringentes.

		Custas recursais, pelo Embargante.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU (REVISOR) - De acordo com o(a)
Relator(a).

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES

V O T O

               Acolho os embargos infringentes nos termos do voto que proferi
quando da apelação.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA

V O T O

              Voto de acordo com o relator, pelas mesmas razões expostas
quando do julgamento da apelação cível, na qual atuei como revisor.

               SÚMULA: "REJEITARAM OS EMBARGOS INFRINGENTES,
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VENCIDO O 2º VOGAL"
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