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RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO FERREIRA BIDART contra a decisão monocrática (fls. 148/151) que deixou de receber a petição inicial e rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP. No caso, considerou-se que o fato narrado, pertinente às afirmações feitas por magistrado em audiência trabalhista, não importaria ofensa à honra do advogado querelante, de molde a afastar o crime de injúria que lhe fora imputado. 
	Em suas razões recursais (fls. 153/165), o querelante reitera que o querelado praticou contra si o crime de injúria, ao afirmar que a petição inicial trabalhista estava “mal feita”, e que seria melhor fazer um acordo, em voz alta e ameaçadora, e teria ainda perguntado se queria que se desse por impedido, mas retrucou que não o faria e nem que consignaria em ata tais eventos. Sustenta, assim, que o relatório da decisão ora agravada está incorreto, ao usar a locução “mal redigida”, quando o magistrado dissera literalmente “mal feita”; que não foram apreciadas as injúrias praticadas no momento em que questionou o advogado acerca da possibilidade de se dar por impedido, e, diante da resposta positiva, disse que não se daria por impedido, e nem consignaria em ata a referida pergunta; que tal atitude tinha inegável intento de humilhar e injuriar o advogado; que não há atipicidade da conduta, pois são ofensivas e depreciativas as palavras usadas pelo querelado, atingindo tanto a honra subjetiva quanto objetiva do querelante; que não se pode considerar normal a atitude do magistrado, e até mesmo o advogado da parte reclamada naquela ação trabalhista reconheceu o caráter injurioso da conduta do magistrado; que a conduta repercutiu em toda a advocacia do Estado do Espírito Santo, tendo havido representação pela OAB do Estado perante a Corregedoria do TRT e futuramente perante o CNJ; que a manifestação do querelado foi caracterizada “pela zombaria, pelo escárnio, pelo ridículo, pelo desprezo ou ludíbrio”; que não se aplica à hipótese a imunidade prevista no art. 142, I, do Código Penal, restrita às partes ou seus procuradores, não abrangendo o próprio juiz; que o magistrado, ao representar o Estado, deve atuar com civilidade, imparcialidade, serenidade e ponderação, não podendo agir de maneira arbitrária e com coação, abuso de autoridade e injúria, especialmente sem que tenha havido qualquer provocação; que ainda que se aplique o disposto no art. 142, III, do CP, tal imunidade não é absoluta, devendo ser considerado o tempo e a ocasião em que proferidas as palavras injuriosas; que, no caso, ainda estavam na audiência de conciliação, onde não se perquire ainda acerca dos fundamentos de fato e de direito da pretensão; que, se ainda não estava em debate o direito questionado, não tinham sido ouvidas as testemunhas, não poderia o magistrado afirmar que a petição inicial estava mal feita; que a questão da legitimidade das partes deveria se fundamentar com a audiência de instrução, que ainda não fora realizada; que há vários precedentes sobre o tema, afirmando que a crítica somente é infensa à punição se jungida logicamente ao objeto do litígio, e não ofensas de caráter pessoal; que a afirmação de que a petição estava mal feita e a própria discussão pertinente ao impedimento do juiz e que nada disso seria consignado em ata não tem pertinência com a causa. Daí o pedido de reforma da decisão, para que o processo tenha regular prosseguimento, culminando ao final com a condenação do querelado. 
	É o relatório. Em mesa para julgamento.
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VOTO
A decisão monocrática ora recorrida teve o seguinte teor:
“Trata-se de queixa-crime apresentada por LEONARDO FERREIRA BIDART em face de CÁSSIO ARIEL MORO, Juiz do Trabalho, pela prática do crime de injúria, que teria ocorrido na condução da audiência realizada nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 1446.2009.007.17.00.0. Alega que, nesta ocasião, o querelado teria ofendido a honra subjetiva do querelante, ao afirmar, com tom de voz alterado, que petição inicial estava mal redigida e que deveria ser incluída outra ré no pólo passivo, além de impor de forma ameaçadora a realização de acordo entre as partes, em valor muito abaixo do pretendido. Acrescenta que os protestos contra tais atos não foram lançados em ata, e que ao trabalhador, naquela reclamação trabalhista, nada mais restou senão aceitar o valor “arbitrado” pelo juiz. Conclui, ao final, que tais atos e palavras ofenderam a honra e a respeitabilidade social do advogado, na presença de seu cliente, dos réus e de testemunhas, caracterizando o crime tipificado no art. 140, c/c art. 141, III (crime praticado na presença de várias pessoas), ambos do Código Penal, devendo o querelado ser condenado nas respectivas penas, além de fixado o valor da reparação dos danos, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal. 
A inicial veio instruída com cópia da representação apresentada pela OAB/ES contra o Juiz da 7ª Vara do Trabalho (fls. 18/28). 
Notificado o querelado para oferecer resposta, nos termos do art. 4º da Lei n.º 8.038/90, c/c art. 1º da Lei n.º 8.658/93 (fl. 31), este apresentou sua defesa prévia às fls. 36/68, com procuração (fl. 69) e documentos (fls. 70/129). Aduziu, em síntese, que meramente observou a imprecisão técnica da petição inicial trabalhista, e, no exercício regular de sua função como magistrado, determinou a regularização do pólo passivo, para evitar maiores prejuízos ao trabalhador e assegurar a rápida solução da causa, evitando a extinção do feito ou a marcação de nova audiência, o que não configura o crime de injúria. Acrescentou que jamais teve a intenção de macular a honra do advogado, estando ausente o animus injuriandi, e que deve ser sumariamente absolvido, nos termos do art. 397, incs. I e III, do CPP, pois a hipótese é de exercício regular de direito e o fato narrado não constitui crime, nos termos do art. 142, incs. I e III, do CP. Por fim, requereu a rejeição da queixa crime, e a condenação do querelante ao pagamento das despesas e dos honorários sucumbenciais. 
O Ministério Público Federal (fls. 139/146) opinou pela improcedência da acusação, no termos do art. 6º da Lei n.º 8.038/90, pois resta afastado o elemento subjetivo do tipo penal insculpido no art. 140 do CP, além de incidir na hipótese a exclusão de ilicitude prevista no art. 142, III, do mesmo diploma. Assinalou que os termos empregados pelo magistrado não caracterizam o crime de injúria, mas mero animus corrigendi ou criticandi, e que o juiz tem o dever legal de verificar a regularidade da petição inicial, de forma que eventual conceito desfavorável acerca de sua elaboração não importa injúria ou difamação nos termos da lei penal. 
É o relatório. DECIDO. 
Assiste razão ao ilustre representante do Ministério Público Federal, impondo-se a rejeição da presente queixa-crime, pois, da narrativa exposta na inicial, vê-se que a hipótese não configura crime. 
Como visto, o querelante narra que, em audiência trabalhista, o magistrado determinou, de forma reputada agressiva, que fosse emendada a petição inicial para a inclusão de litisconsorte, e impôs a celebração de acordo que o causídico reputou prejudicial aos interesses de seu cliente. Nada disso, entretanto, amolda-se à figura típica prevista no art. 140 do CP. 
No ponto, importa transcrever as palavras do Procurador da República (fls. 141):
“In casu, não obstante a forma e os termos empregados por ocasião da audiência em questão, ambos indicativos de uma certa rispidez ou destemperança por parte do magistrado querelado em relação aos fatos já expostos, não há como concluir-se que tal conduta consubstancie-se em crime de injúria. E isso porque não se vislumbra a presença do elemento subjetivo do tipo, especialmente do dolo específico, consubstanciado na vontade de injuriar. 
Com efeito, na hipótese, não foi constatada a utilização de palavras de baixo calão ou eminentemente ofensivas à honra [...]”. 
Pertinente, ainda, a observação de que o magistrado tem o “dever legal de verificar a regularidade da petição inicial, determinando sua emenda nas hipóteses de irregularidades sanáveis. Assim, se no exercício desse mister, ao justificar o motivo pelo qual deveria ser corrigida a exordial, o magistrado externa conceito desfavorável acerca de sua elaboração, não pode tal manifestação ser reputada como crime de injúria ou difamação nos termos da lei penal” (fl. 145). 
Dessa forma, ainda que eventualmente se pudessem considerar ofensivas ou depreciativas as críticas efetuadas (e não era o caso), ainda assim a conduta estaria acobertada pela excludente de ilicitude prevista no art. 142, III, do CP, pois o querelado atuou no exercício de sua função judicante, tecendo crítica à petição inicial submetida à sua apreciação, e não à pessoa do advogado, imputando-lhe qualidade ou atributo negativo que pudessem atingir a sua honra subjetiva.
No que tange à imposição de acordo nos autos da reclamação trabalhista, a própria narrativa exposta na inicial e nas peças de fls. 87/96 demonstram que o magistrado teria também se dirigido de forma agressiva aos reclamados, em razão de o empregador estar supostamente “quebrado”, momento em que passou a instar as partes à conciliação. 
Vê-se, portanto, que os fatos narrados até poderiam, em tese, configurar má conduta por parte do magistrado, a ser apreciada em sede e via próprias. Mas não configura o crime que ora lhe é imputado, impondo-se o reconhecimento da atipicidade da conduta e a ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.
Em caso análogo ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento anunciado no Informativo n.º 415, in verbis:
QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE. DELITOS.
Trata-se de queixa-crime oferecida contra desembargadora e juízes de Direito ante a alegada prática dos delitos tipificados, respectivamente, nos arts. 139 e 140 do CP, na forma do art. 70 do mesmo código, sob o argumento de terem os acusados ofendido a honra do querelante. Porém a Corte Especial rejeitou a queixa-crime ao entendimento de que o fato imputado aos querelados não se subsume ao tipo do art. 140, caput, do CP pela ausência do animus injuriandi. Não houve menosprezo ao querelante, nem foi sua honra subjetiva atingida. A resposta dada pelos querelados, embora veemente, nada tem de ofensiva seja à pessoa do querelante seja ao profissional. Quanto à difamação, entendeu a Min. Relatora que o delito requer a presença de dolo específico, qual seja, animus diffamandi. O tipo legal exige uma determinada tendência subjetiva de realizar a conduta típica, a saber: a finalidade de macular a reputação alheia, o ânimo de difamar. É indispensável, porém, o animus diffamandi, que indica o fim de ofender a honra alheia. Não atua com esse elemento subjetivo do tipo quem pratica o fato com animus jocandi, narrandi, consulendi, defendendi etc. A Min. Relatora não identificou o elemento subjetivo capaz de levar à configuração do tipo do art. 139, caput, do CP. As declarações do querelante à imprensa e a nota divulgada pela associação dos magistrados deixam transparecer que os querelados pretenderam corrigir o autor que agrediu o magistrado chamando-o de parcial, ao tempo em que hipotecaram, por intermédio da associação de classe, solidariedade ao colega ofendido sem nenhum escopo de macular a honra objetiva do querelante, fato que conduz à atipicidade do delito de difamação. Sendo assim, falta à peça acusatória o mínimo de plausibilidade, revelando-se ausente a justa causa, condição necessária para o recebimento da inicial acusatória nos termos do art. 395, III, do CPP. A atipicidade da conduta imputada aos querelados foi demonstrada, como ressaltado pelo MPF, diante da inadequação dos tipos objetivo e subjetivo do delito de difamação, revelando-se, portanto, desnecessário e constrangedor o curso do processo, capaz, por si só, de macular a dignidade dos acusados. Apn 568-AL, Rel. Min. Eliana Calmon, julgada em 12/11/2009.
Este julgamento restou assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIMES CONTRA A HONRA – INJÚRIA: TIPICIDADE OBJETIVA E ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO AUSENTES – DIFAMAÇÃO: INADEQUAÇÃO DOS TIPOS OBJETIVO E SUBJETIVO – ANIMUS DIFFAMANDI: INEXISTÊNCIA. 1. A tipicidade dos delitos de difamação e injúria exige a avaliação do contexto fático probatório quanto ao tempo e lugar de ocorrência dos fatos e as peculiaridades pessoais   de cada acusado. 2. A injúria exige para a sua configuração animus injuriandi. 3. A difamação exige imputação de fato desabonador determinado, lançado com o propósito deliberado de atingir a reputação da vítima. 4. Hipótese em que o texto publicado pela associação de classe não teve o condão de ofender a honra objetiva do querelante, visando apenas dar apoio institucional ao magistrado e reprovar ofensa contra ele assacada. Ausência de animus diffamandi. 5. Atipicidade de conduta que leva à rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa (art. 396, III, do Código de Processo Penal). 6. Queixa-crime rejeitada.
(STJ, APn 568/AL, Proc. n.º 2009/0069234-5, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 17/12/2009).
Não há, por fim, que se falar em condenação em honorários sucumbenciais em sede penal, requerida pelo querelado, nos estritos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, que exaure o tema, impondo a condenação do vencido, apenas, nas custas judiciais. 
Do exposto, deixo de receber a peça inicial e rejeito a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, com redação dada pela Lei n.º 11.719/2008, c/c art. 44, § 1º, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal. Custas pelo querelante.
P. I. 
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2010.”
	Vê-se, por conseguinte, que não assiste razão ao Recorrente, pois a hipótese narrada não configura o crime de injúria, e nada do que foi agora exposto altera tal conclusão. 
	Em síntese, o querelante afirma que o querelado o ofendeu em três momentos distintos: (i) ao afirmar que a petição inicial estava “mal feita”; (ii) ao perguntar-lhe se queria que se desse por impedido, e depois dito que não o faria, e que também não permitiria que constasse em ata; e (iii) ao impor a realização de acordo ao seu cliente, de forma grosseira e em termos considerados prejudiciais. 
	Da simples análise de tais alegações, como bem asseverou o representante do Ministério Público Federal, não se vislumbra, como quer o querelante, qualquer ofensa direta e pessoal à sua honra. Não foi chamado de ignorante ou incompetente, como no precedente jurisprudencial citado à fl. 158, in fine. Nem tampouco foi externado qualquer indício de inimizade, ódio ou outro fator semelhante, como se vê da transcrição de  fl. 163, ou ainda “zombaria, escárnio, ridículo, desprezo ou ludíbrio” (fl. 164). 
Houve, apenas, como dito anteriormente, animus criticandi com relação aos termos da petição inicial, e, no mais, possível má conduta do magistrado, a ser apreciada em sede e via próprias. Não o crime tipificado no art. 140 do Código Penal, com respaldo, inclusive, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça supratranscrita.  
	E nem mesmo no que tange ao suposto impedimento do magistrado, como quer o Agravante. Não se verifica qualquer ofensa à pessoa do advogado ou à sua competência profissional ao dizer que não se daria por impedido, prerrogativa pessoal do juiz, ressalvada a possibilidade de as partes apresentarem a oportuna exceção de impedimento.  
	 O Agravante alega, ainda, a inaplicabilidade do inc. I do art. 142 do Código Penal (“Não constituem injúria ou difamação punível: I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador”). Entretanto, como se vê claramente do teor da decisão agravada, este não foi o fundamento adotado.
Ao revés, apontou-se, de início, que as palavras e atitudes do magistrado não se amoldariam à figura típica do crime de injúria. 
E, ainda que se pudesse considerá-las como injuriosas (e não o foram, como claramente ressaltado à fl. 150), a hipótese estaria albergada pelo disposto no inciso III (e não I) do art. 142, que trata do conceito desfavorável emitido por funcionário público (no caso, o juiz, no exercício do seu mister), em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício (ao apreciar a petição inicial, refutar possível causa de impedimento e instar as partes à celebração de acordo).
No ponto, não merece prosperar a tese de que a conduta não teria relação temporal com o exercício profissional do juiz. As alegadas ofensas foram exatamente proferidas por ocasião da audiência, e em direta e evidente relação com os aspectos processuais da demanda. 
Aliás, a tese do querelante, de que o preenchimento das condições da ação somente poderia ser apreciado depois da fase de produção de provas, é evidentemente incorreto. A verificação da petição inicial deve ser efetuada initio litis, na forma do art. 295 do CPC, exatamente para impedir a tramitação de processo fadado ao insucesso. E nada impedia que o magistrado, mesmo em audiência de conciliação, analisasse a legitimidade passiva dos reclamados e, caso não fosse emendada a inicial, decretasse a extinção do processo sem julgamento do mérito. Aliás, poderia tê-lo feito antes mesmo de marcar qualquer audiência, mas o rito célere da ação trabalhista permite a concentração de atos. E, de todo modo, ainda que tal não fosse possível, a hipótese seria de error in procedendo do magistrado, na condução do processo, e não de crime de injúria. 
	Por conseguinte, pelas razões já expostas na decisão ora agravada, e por estas que ora se acrescem, além do bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos se incorporam ao presente, esta queixa-crime deve ser rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP. 
	Do exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto.
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EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. REJEIÇÃO.  
1. Trata-se de queixa-crime apresentada por advogado em face de magistrado, imputando-lhe a prática do crime de injúria (art. 140 do CP), quando presidia audiência trabalhista. O querelante narra que, naquela audiência, o magistrado determinou, de forma reputada agressiva, que fosse emendada a petição inicial para a inclusão de litisconsorte, afirmando que estava “mal feita”, perguntou ao advogado se queria que se desse por impedido, mas depois se recusou a fazê-lo e a permitir que tal constasse em ata, e ainda impôs a celebração de acordo reputado prejudicial aos interesses de seu cliente. 
2. Entretanto, as palavras e atos do magistrado não se amoldam à conduta típica descrita no art. 140 do CPC, por não importarem ofensa à honra subjetiva do advogado. Os fatos narrados até poderiam, em tese, configurar má conduta por parte do magistrado, a ser apreciada em sede e via próprias. Mas não configura o crime que ora lhe é imputado, impondo-se o reconhecimento da atipicidade da conduta e a ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.
3. Agravo regimental desprovido. 

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decidem os membros do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, na forma do voto do Relator, negar provimento ao agravo regimental.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2010.
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