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VOTO

Tratam os autos de Habeas Corpus impetrado em face de decisão
proferida nos autos da Ação Penal n. 5002596-61.2021.8.24.0010/SC, em trâmite
junto à Comarca de Braço do Norte que rejeitou a tese de absolvição sumária do
paciente e determinou a realização de audiência preliminar na data de 31.08.2021. 

Irresignada, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) impetrou o
presente Habeas Corpus sustentando, em síntese, que a denúncia viola o exercício
regular da profissão de advogado, não se constituindo a manifestação do paciente
em desfavor de magistrado qualquer crime estabelecido na legislação penal. 

A liminar foi indeferida (evento n. 8). 

Opinou o parquet pela não concessão da ordem (evento n. 15). 

Em que pese os argumentos trazidos pela Ilustre Representante do MP,
bem como a tese sustentada pela magistrada singular, entendo que a ordem deve sim
ser concedida. Explico. 

O imbróglio tem origem em representação apresentada ao CNJ pelo
paciente no ano de 2018 requerendo providências em razão do excesso de prazo em
face da 1ª Vara Cível da comarca de Braço do Norte. Conforme descrito na denúncia
(evento n. 1 - denúncia n. 3), o paciente teria imputado na representação fato
ofensivo à reputação do magistrado Rodrigo Barreto, titular da vara, ao afirmar que
"achar o juiz no fórum é quase uma loteria", além "fazer ilações sobre os serviços
executados pela vítima, afirmando que a produtividade do referido "magistrado é de
2 (dois) processos por mês".
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Não há, todavia, justa causa para o prosseguimento da ação penal. A
Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXVII dispõe que: "conceder-se-
á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder." 

Em situações excepcionalíssimas o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) tem admitido o uso do habeas corpus para o trancamento de ação penal
quando demonstrada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade:
"Medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa,
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda,
a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade" (STJ, HC n.
56.437/MG, j. em 6/11/2014).

No caso dos autos não há justa causa para o prosseguimento da ação
penal. Isso porque, nos termos do art. 7º, §2º do Estatuto da OAB, o advogado
possui imunidade na sua atuação, "[...] não constituindo injúria, difamação 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. "

Nesse sentido, destaco do STJ:

"A imunidade do advogado não é absoluta. A previsão do art. 7º, § 2º, do Estatuto
da OAB, alcança apenas os crimes de difamação e injúria quando as supostas
ofensas forem proferidas no exercício da atividade profissional, o que não é o
caso" (HC 258.776/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA,
julgado em 22/05/2014, DJe 27/05/2014).

E, ainda, "As expressões utilizadas pelos advogados no exercício do
seu mister não constituem injúria ou difamação, pois, nos termos do art.7º, § 2º, da
Lei 8.906/94, estão amparadas pelo pálio da imunidade. Entretanto, eventuais
excessos no exercício da citada prerrogativa profissional estão, de acordo com o
mesmo dispositivo legal, sujeitos às sanções disciplinares pela Ordem dos
Advogados do Brasil." (HC 76.099/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 01/12/2008). 

No caso dos autos, é inegável que a conduta do paciente se deu dentro
dos limites da imunidade conferida pelo Estatuto da OAB. Não se vislumbra ao
menos um lastro mínimo probatório no sentido de que o advogado tenha efetuado
representação no CNJ com o único e exclusivo objetivo de atacar a honra do
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magistrado. Ainda que se diga, é claro, que a imunidade do advogado não é total,
não se poderia admitir que uma simples representação no CNJ (direito este
assegurado, aliás, pelo Estatuto da OAB) pudesse representar tipo penal. 

Por óbvio, a utilização das expressões "achar o juiz no fórum é quase
uma loteria" e que a produção do "magistrado é de 2 (dois) processos por mês" são
vocábulos fortes que indicam a má gestão do magistrado na condução dos processos
e da unidade, bem como a impossibilidade de se encontrar o magistrado nas
dependências do Fórum. Sem entrar neste mérito, eis que o CNJ julgou procedente a
reclamação (0008528-23.2018.2.00.0000), é possível observar que o único intuito
do advogado era a correição no gerenciamento da unidade e condução dos
processos. 

A imunidade, por óbvio, não se trata de salvo conduto para que o
advogado utilize as expressões da maneira que bem entender, Neste sentido,
colaciona-se lição de YUSSEF SAID CAHALI1 que assim dispõe: “[...] é certo que
a imunidade profissional assegurada ao advogado no debate da causa seja pelo que
estabelece a Constituição (art. 133), seja pelo que preceitua o CP (art. 142, I), seja
pelo que dispõe o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94, art. 7º, § 2º), não se mostra
absoluta ou irrestrita, uma vez que deve responder pelos abusos, nos termos da lei”.

No caso dos autos, todavia, não vislumbro que o ato do advogado
tenha ultrapassado os limites da imundiade que lhe é conferida, especialmente diante
do fato de que a reclamação no CNJ foi aceita pelo Conselho, inclusive com
recomendações ao magistrado. Aliás, o Estatuto da OAB estabelece em seu art. 7ª,
XI que é direito do advogado "reclamar, verbalmente ou por escrito, perante
qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei,
regulamento ou regimento". No caso concreto, não se vislumbra ocorrência para
além do regular exercício do direito de reclamação do advogado. Nesse sentido,
"Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas emmomento de
exaltação, bem assim no exercício pelo agente do direito de crítica ou de censura
profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do
elemento subjetivo peculiar aostipos penais definidores dos crimes contra a
honra." (RHC 31.689/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 20/11/2013)

E, ainda, do TJSC:

RECURSO CRIMINAL - QUEIXA-CRIME - PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS
DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME
(CP, ARTS. 138, 139, 140 E 340) - DECISÃO DE REJEIÇÃO LIMINAR POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (CPP, ART. 395, III) - INSURGÊNCIA DA
DEFESA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA AUDIÊNCIA DO ART. 520
DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO DISPENSÁVEL NOS CASOS
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EM QUE SE VERIFICA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME.   "Não existe violação ao art. 520 do
Código de Processo Penal, nos casos em que o magistrado indefere liminarmente a
queixa-crime, sem marcar audiência de tentativa de conciliação, quando entende
ausente requisito necessário para o recebimento da exordial acusatória, como a
atipicidade da conduta" (STJ, Min. Laurita Vaz).   PRETENDIDO RECEBIMENTO
DA PEÇA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
NÃO PREENCHIDOS - RECORRENTE QUE NÃO EXPÕE O FATO CRIMINOSO
COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS.   "A denúncia ou queixa conterá a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas" (CPP, art. 41).   INJÚRIA E
DIFAMAÇÃO - IMUNIDADE PROFISSIONAL EM RELAÇÃO A UM DOS
QUERELADOS - EXEGESE DO ART. 7º, 2º, DA LEI N. 8.906/94 -
POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.   "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" (Lei n. 8.906/94, art. 7º, § 2º).   ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS MÍNIMOS A SUBSIDIAR A INICIAL - DEMANDA EMBASADA
UNICAMENTE EM DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE ATESTAM A INOCÊNCIA
DO RECORRENTE EM QUEIXA-CRIME OFERTADA PELOS RECORRIDOS -
EVIDENTE DISCÓRDIA ENTRE CAUSÍDICOS - MANIFESTA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ART. 395, III, DO CPP.   A falta de justa
causa para o prosseguimento da ação penal "consiste na ausência de qualquer
elemento indiciário da existência do crime ou de sua autoria. É a justa causa, que a
doutrina tem enquadrado como interesse de agir, significando que, para ser
recebida, a inicial deve vir acompanhada de um suporte probatório que demonstre
a idoneidade, a verossimilhança da acusação" (Fernando Capez).   RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0600815-
90.2014.8.24.0008, de Blumenau, rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j.
22-08-2016). (Grifo nosso). 

Em situação semelhante, já apontou o STJ:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. CALÚNIA. REGISTRO DE
OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CALUNIAR.
CONDUTA ATÍPICA. 
1. Para configuração do crime de calúnia, exige-se a presença simultânea da
imputação de fato qualificado como crime, da falsidade da imputação e do
elemento subjetivo, que é o animus caluniandi. 
Ausente o animus caluniandi, não se configura o delito em questão. 
2. No caso concreto, a conduta do paciente - procurador federal -, ao registrar a
ocorrência policial ao lado do servidor do INSS, não revela a intenção de ofender a
magistrada, mas, apenas, de narrar o fato ocorrido, o qual, na sua concepção,
poderia configurar abuso de autoridade por parte da Juíza Federal. 
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais excessos cometidos
pelo advogado no exercício da profissão, por si sós, não configuram o crime de
calúnia, mormente quando manifesta a atipicidade subjetiva, ou seja, a ausência do
dolo. 
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4. Ordem concedida para, reconhecendo-se a atipicidade das condutas e a ausência
de justa causa, determinar o trancamento da ação penal, decisão extensiva ao
corréu, Jorge Augustus da Silva. 
(HC 157.522/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 07/11/2012, DJe 26/11/2012)

HABEAS CORPUS. PENAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CRIMES QUE
TERIAM SIDO PRATICADOS POR ADVOGADO NA ELABORAÇÃO DAS
RAZÕES DE APELAÇÃO. JUIZ DE DIREITO. SUPOSTA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. 
AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. QUEIXA-CRIME LASTREADA APENAS NA PEÇA
PROCESSUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FALTA DE JUSTA
CAUSA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS NA
PEÇA ACUSATÓRIA. 
IMUNIDADE PROFISSIONAL (INJÚRIA E DIFAMAÇÃO). ART. 7º, § 2º, LEI N. 
8.906/1994. 
1. Se a queixa-crime teve por lastro probatório tão somente as razões do recurso de
apelação apresentadas pelo querelado, a aferição da existência de justa causa é
possível na via do habeas corpus, pois não há necessidade de avaliação de outros
elementos probatórios. 
2. Hipótese concreta em que os crimes teriam sido praticados pelo paciente, que é
procurador municipal, ao recorrer de sentença proferida pelo juiz - ora querelante
-, que, em substituição em outro Juízo, acolheu os embargos declaratórios e
atribuiu-lhes efeitos infringentes para conceder a segurança, modificando o
decisum da juíza titular, que a havia denegado em mandado de segurança no qual
figurava como impetrante a esposa de funcionário do gabinete do magistrado-
querelante. 
3. Nos crimes contra a honra, é imprescindível a demonstração da intenção de
ofender ou, no caso da calúnia, de se imputar a prática de crime. 
4. A informação de que a impetrante do mandado de segurança era esposa de
servidor do gabinete do juiz-querelante foi trazida pelo paciente no contexto da
defesa elaborada em favor de seu cliente e de modo objetivo, não se extraindo dela
a imputação de prática de crime pelo magistrado. 
5. A configuração do delito de calúnia exige a imputação expressa de prática de
crime, cuja falsidade é de conhecimento daquele que faz a assertiva. 
6. Atipicidade e falta de justa causa no tocante à calúnia configuradas. 
7. É entendimento pacífico que o advogado, na sua atuação, não comete os crimes
de injúria e difamação, por força da imunidade que lhe é conferida pelo art. 7º, §
2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 
8. Situação, ainda, em que, embora o advogado tenha se utilizado de forte retórica
em sua petição, dela não se extrai nenhuma intenção dolosa de macular a honra
objetiva ou subjetiva do querelante, sendo as críticas restritas à decisão
impugnada e à sua atuação no processo. 
9. Caso concreto em que a conduta do magistrado-querelante causou estranheza
inclusive à juíza titular da Vara, que, ao receber o recurso de apelação em cujas
razões teriam sido praticados os delitos, criticou explicitamente o procedimento
adotado. 
10. Ordem concedida para, reconhecendo-se a atipicidade das condutas e a
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ausência de justa causa, determinar o trancamento e a extinção da ação penal. 
(HC 213.583/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 26/06/2012, DJe 06/08/2012). 

Ante o exposto, voto no sentido de CONCEDER a ordem em Habeas
Corpus para determinar o trancamento da ação penal n. 5002596-
61.2021.8.24.0010. Sem custas e sem honorários. 

 

Documento eletrônico assinado por MARCIO ROCHA CARDOSO, Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310017969955v12 e do código CRC 6a000401. 
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