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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 
nº 2116798-20.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que , é 
embargado COLENDA 16ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os 
embargos para corrigir um erro material e complementar a fundamentação no que 
tange à suposta calúnia, ficando anotado o prequestionamento como requerido. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
LEME GARCIA (Presidente) e OSNI PEREIRA.

São Paulo, 10 de outubro de 2017.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16a Câmara Criminal

EMBARGOS DECLARATÓRIOS nº 2116798-20.2017.8.26.0000/50000

Comarca: São Paulo

Embargante: Jamil Chokr

Embargada: 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo

VOTO n° 30491

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de 
omissões e contradição. Acolhimento parcial para 
correção de imprecisão quanto à alegada difamação e 
complementação da fundamentação a respeito da 
suposta calúnia, sem alteração do resultado final do 
julgamento. Prequestionamento anotado.

1. JAMIL CHOKR ajuizou ação penal privada contra ADIB 

ABDOUNI, advogado, a quem atribuía a prática de crimes contra a honra 

em seu prejuízo, os quais teria cometido na inicial de habeas corpus que 

impetrara em favor de seu cliente, Issam Osman.

ADIB, então, impetrou novo habeas corpus, desta vez 

defendendo os próprios interesses, buscando o trancamento da ação penal 

interposta contra sua pessoa, invocando, dentre outros argumentos, a 

imunidade profissional do advogado no exercício do seu mister quanto a 

alegações da espécie.

Por Acórdão de minha relatoria, proferido à unanimidade por 

esta C. 16ª Câmara Criminal, a ordem foi concedida (fls. 329/333).

O autor da ação, JAMIL, agora opõe embargos de declaração 

apontando omissões na decisão e esperando que sejam supridas para 

prequestionamento (1/14 do apenso específico).

É o relatório.
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2. Voto pelo acolhimento parcial dos embargos, para corrigir 

uma afirmação equivocada e complementar a fundamentação, mas sem 

alteração do desfecho.

Razão assiste ao embargante quanto à imprecisão do trecho “a 

afirmação de que houve suspensão do registro de Jamil na Ordem dos Advogados do 

Brasil e o fato de ter sido ligado pela mídia à máfia dos bingos são informações 

disponíveis publicamente na internet e que foram apresentadas ao paciente por seu 

cliente Issam, para serem usadas em sua defesa judicial e no seu interesse, conforme 

declaração contida nestes autos a fls. 228”.

Isso porque, no tocante à Ordem dos Advogados do Brasil, é 

pública apenas a informação de que JAMIL foi convidado para “manifestar-

se sobre assunto de seu interesse”, não que tenha sido efetivamente 

suspenso. Entretanto, não é possível ignorar que, concomitantemente, estava 

sendo investigado por envolvimento em organização criminosa, esta sim 

informação publicamente disponível na internet.

A presunção feita por ADIB na sua impetração, de qualquer 

modo, estava amparada pela imunidade profissional do Advogado, 

merecendo destaque o fato de que tais ofensas foram irrogadas nos autos do 

mais urgente remédio previsto no ordenamento, em defesa de seu cliente. 

Também considera este Relator que a imprescindibilidade 

dessas alegações na defesa do cliente não pode ser analisada externamente 

ao processo e é irrelevante para a invocação da imunidade profissional, 

desde que não se tratem de ofensas gratuitas. 

Ainda que discorde e desgoste o ora embargante, fato é que 

guardavam conexão com a linha lógica de defesa dos interesses do cliente: 
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JAMIL acusava Issam de extorsão praticada em contexto de conflito de 

negócios e, por sua vez, este se defendia alegando que as práticas usuais do 

embargante seriam semelhantes. O caráter e passado da suposta vítima não 

eram irrelevantes no caso concreto.

Quanto à alegada omissão a respeito da abrangência da calúnia 

pela imunidade profissional do Advogado, fica complementado v. Acórdão 

com o que segue, ainda que não considere este Relator que a decisão seria de 

“simplística redação” como afirma o embargante (fls. 9). 

Afinal, a acusação de que o Advogado ADIB, no pleno 

exercício da defesa do seu cliente Issam, teria cometido crime de calúnia 

contra JAMIL é tão absurda que tornava desnecessárias longas linhas a esse 

respeito.

Transcrevo o parágrafo final da fundamentação da decisão 

embargada: “Diante do exposto, por considerar que as palavras contidas na inicial 

de ação constitucional de habeas corpus, proferidas no regular exercício da advocacia 

e abarcadas pela ampla defesa do então paciente Issam, não vislumbro justa causa 

para a ação penal em desfavor do causídico por qualquer crime contra a honra, seja 

pela clara ausência de intenção injuriosa, caluniosa ou difamatória, pela evidente 

aplicabilidade da imunidade do advogado por ofensas irrogadas em Juízo ou ainda 

pela responsabilidade do cliente por informações passadas ao advogado a respeito do 

desafeto com quem se vê envolvido em disputas comerciais e judiciais” (fls. 333).

Como se vê, vários foram os motivos que levaram ao 

trancamento da ação penal movida por JAMIL, encontrando-se a imunidade 

apenas dentre eles. No caso específico da suposta calúnia, é imperativo 

observar que o autor da ação considerou que as seguintes palavras eram 

imputação de crime: “Tanto isso é verdade que o paciente Issam até já recebeu a 
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sua cota parte de comissão pelo Comprador, o qual, jamais se negou a pagar-lhes tal 

comissão, mas o Advogado Jamil quer forçar, coagir o comprador a lhe pagar mais 

essa quantia, e há meses vem se negando a receber o que lhe é de direito, e forçando a 

obtenção de mais o montante acima referido”. 

Em seguida, ainda na inicial, extraído fora do contexto, JAMIL 

transcreve “[...] atuação na referida reunião no escritório do Dr. Daniel Derani, 

principalmente, por sua intenção de gravar tudo, não passou de UMA CILADA 

para tentar, ELE, SIM, obter para si vantagem indevida” (fls. 37). Todavia, omite 

que em seguida ADIB (ressalte-se, na defesa de seu cliente, acusado de 

extorsão por JAMIL) afirma: “E, não bastando, quis o Advogado Jamil com a 

instauração do referido IP reverter toda a situação, se passando por vítima, mas 

utilizando ara tal dos artifícios de sua própria torpeza!”.

Ora se faz necessário rememorar que esse entrevero se deu em 

uma reunião para a qual JAMIL se dirigiu de posse de um gravador, cuja 

captação utilizou para apresentar notitia criminis de extorsão em face de 

várias pessoas, inclusive de Issam. A defesa deste, representada por ADIB, 

argumentou com isso que a premeditação indicava a intenção de inverter a 

situação e apresentar-se como vítima.

Inviável examinar quem tem razão sobre esse fato nesta seara. 

Contudo, diante do panorama apresentado, fica evidente que a suposta 

acusação é pertinente à discussão fática da questão debatida no processo 

instaurado contra o cliente do paciente, o que afasta qualquer indicação da 

existência de dolo específico de caluniar, motivo bastante para o 

trancamento da ação penal, ainda que se entenda que a verdadeira calúnia 

não está abrangida pela imunidade profissional.

Nesse sentido, há precedente do C. Superior Tribunal de 
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Justiça, que rejeitou queixa-crime em caso semelhante: “1. Hipótese em que as 

supostas imputações ofensivas foram contextualizadas em petição na qual o 

Querelado pretendida habilitar-se como assistente de acusação, visando a esclarecer 

as razões que justificavam o seu ingresso, amparadas em fatos relacionados ao 

Inquérito n.º 13.059/2013, no qual o Querelante figura como indiciado e teve seus 

bens bloqueados. 2. Inexiste justa causa para processar a ação penal proposta, 

porquanto é nítida a atipicidade das condutas, praticadas com o propósito de 

informar ou narrar supostos acontecimentos, sem a presença do animus caluniandi. 

3. Expressão tida por difamante pelo Querelante acobertada pela imunidade 

judiciária prevista no art. art. 142, inciso I, do Código Penal, porquanto irrogada em 

juízo, na discussão da causa. 4. Queixa-crime rejeitada.” (APn 802/DF, Min. 

Laurita Vaz, CE, julgado em 04/05/2016, v.u.).

3. Diante do exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os 

embargos para corrigir um erro material e complementar a fundamentação 

no que tange à suposta calúnia, ficando anotado o prequestionamento como 

requerido.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator 
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