
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0004379-16.2016.4.01.8000

REQUERENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO PARÁ

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
CASTANHAL/PA

 

Trata-se de correição parcial oposta pela Defensoria Pública da União no Estado do
Pará  de  decisão  proferida  no  âmbito  do  Juízo  Federal  da  Vara  Única  da  Subseção Judiciária  de
Castanhal/PA.

A Requerente narrou que, recebida denúncia, foram deprecados à Seção Judiciária do
Estado de São Paulo citação e interrogatório do réu, representado por defensor público federal  da
DPU/SP. Para a fase de diligências finais, foi expedida carta precatória  ao Juízo Federal de Belém/PA
para intimação da DPU/Belém, a fim de que "passasse a atuar naquele processo penal em defesa do
réu". A DPU/Belém, por três vezes, argumentou junto ao juízo sobre "impossibilidade de atuação por
falta de atribuição". Porém, os autos voltaram "à DPU/Belém para a intimação do Defensor-Chefe da
Unidade a respeito da decisão do Juízo (...) que aplicou multa de 50 (cinquenta) salários mínimos à
instituição".

Alegou  que:  a)  o  art.  265  do  CPP,  em  que  lastreada  a  multa,  "tem  sua
constitucionalidade  questionada  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal  na  Ação  Direta  de
Constitucionalidade n. 4398"; b) a ação é baseada na premissa de que os advogados são controlados
pela OAB. Assim se dá com o Defensor Público, que é fiscalizado pela sua Corregedoria; c) há que se
explicar: "a atuação (...) da DPU/SP no interrogatório do assistido se deu unicamente porque o réu
residia em São Paulo e ali seria interrogado. A atuação foi unicamente 'para o ato', sendo necessária a
nomeação  do  advogado  dativo  para  atuação no  processo  para  os  atos  que  fossem realizados  em
Castanhal/PA,  o  que  o  juiz  da  vara  única  de  Castanhal/PA não  se  dignou a  fazer,  embora  fosse
elementar que a DPU, seja pelo assoberbado núcleo de Belém, seja pelo distante núcleo de São Paulo,
não teria  como se fazer  presente  em Castanhal/PA e  tal  situação estava comunicada na Resposta
Preliminar da Defesa"; d) "a autonomia funcional e administrativa são os pilares sobre os quais se
estrutura a independência funcional do órgão, que é prevista como um de seus princípios institucionais
no art. 3º da Lei Complementar 80/94"; e) "a ingerência do magistrado (...) na promoção da assistência
jurídica gratuita promovida pela DPU configura abuso de poder e afronta a autonomia administrativa e
funcional do órgão".

E pediu: "requer-se a invalidação da decisão do juiz titular da Vara Única da Subseção
Judiciária  de  Castanhal,  com  o  afastamento  da  aplicação  do  art.  265  do  CPP  -  pela  sua
inconstitucionalidade ou pela sua inadequação ao caso -, para que seja afastada a multa cominada à
DPU".
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As informações, que se resumiram no relato dos atos praticados no processo, foram
prestadas (id 1954109).

O Ministério Público Federal  -  PRR - 1ª  Região, manifestou-se, preliminarmente,
"pelo não conhecimento da Correição Parcial e, no mérito, por seu não provimento" (id 2018928).

Decido.

Predomina na jurisprudência que a falta de atuação do defensor em um só ato do
processo (como, ao que consta, é o caso - requerimento facultativo de "diligências finais") não dá
ensejo a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP (abandono do processo), v.g.:

MANDADO DE  SEGURANÇA CRIMINAL.  MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO.  AUSÊNCIA  DOS
ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. FALTA DE JUSTO MOTIVO. MAIS DE UM
PROCURADOR COM PODERES PARA ATUAR NA CAUSA. ABANDONO DO
PROCESSO. ART. 265 DO CP. NÃO APLICABILIDADE.  I. O entendimento
desta Corte é  no sentido da constitucionalidade do art.  265 do Código  de
Processo Penal, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla
defesa,  mas  representa,  isto  sim,  estrita  observância  do  regramento  legal.
Precedentes da Corte. 

II.  A ausência injustificada do advogado em apenas um ato processual não
configura abandono do processo, ainda mais se o advogado manifestamente
prossegue na defesa do acusado. Inaplicável a multa do art. 265, caput, do
Código de Processo Penal. Precedentes. 

III. Segurança parcialmente concedida. 

(MS  0024008-17.2016.4.01.0000/MG,  Rel.  DESEMBARGADOR  FEDERAL
CÂNDIDO RIBEIRO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS D'AVILA TEIXEIRA
(CONV.), SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1 de 30/09/2016)

Além disso, o MPF consigna, em tempo, que "atualmente a situação da ação penal
(...) já se encontra 'regularizada', tendo sido nomeada defensora dativa (...). Tal providência, inclusive,
poderia ter sido adotada desde o início, evitando-se, assim, o atraso na tramitação processual, bem
como a aplicação da multa".

Ante o exposto, dou provimento (RITRF-1, art. 29, inciso XXV) à correição parcial
para afastar a multa.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2016.

 

JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 18/12/2016, às 17:10 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3322141 e o código CRC E740ADE1.
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