
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0002921-27.2017.4.01.8000

REQUERENTES:
MARCO TÚLIO RAGAZZI NETO, CAROLINE LEITE LÚCIO,
WALTER GARCIA DA COSTA

ADV : CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO (OAB/MG 119.641)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
IPATINGA/MG

Marco Túlio Ragazzi Neto, Caroline Leite Lúcio e Walter Garcia da Costa opõem
correição parcial contra decisão proferida no âmbito do Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária
de Ipatinga/MG, em que, nos autos da ação penal n. 1775-06.2011.4.01.3814, foi-lhes aplicada “multa
no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos”,  ao  fundamento  de  que,  devidamente  intimados,  “não
compareceram  à  audiência  e  nem  apresentaram  (...)  qualquer  justificativa  para  a  ausência.  O
comportamento indica abandono do processo”.

Alegam  que:  a)  a  multa  foi  aplicada  com  base  no  art.  265  do  CPP, que  é
inconstitucional, pois viola o pleno exercício da advocacia, previsto no art. 133, caput, da Constituição;
b) a norma é também inconstitucional por ter admitido “um conceito vago numa norma punitiva estatal.
Afinal  de contas,  o  que seria  abandonar  o  processo???”;  c)  “o  intento de abandonar só pode ser
verificado pela contumácia, ou, talvez, pelo reconhecimento da intenção de não atuar, mas nem um,
nem o outro são verificáveis no momento em que se aplicou a penalidade aqui combatida”; d) de
acordo com a jurisprudência, antes de a multa ser aplicada, deve-se dar oportunidade de defesa ao
advogado; e) na verdade, foram contratados “apenas para o fim de apresentar o pedido de revogação de
prisão preventiva em favor do réu”. Disseram isso ao juízo, mas não houve reconsideração; f) “o fato
de os requerentes terem faltado a um ato do processo (...), não ensejaria a aplicação da multa insculpida
no art.  265,  caput,  do  CPP. Contudo,  (...)  os Requerentes foram contratados para  apresentar  uma
simples petição de revogação de prisão preventiva (...). Assim, a falta daqueles à AIJ (...) não importa
em abandono definitivo do processo, pois jamais se comprometeram a acompanhar o acusado em todo
o desenrolar  do processo (...),  estando plenamente justificadas as ausências dos causídicos,  pois a
ninguém é dado trabalhar sem a devida contraprestação”.

E pedem: “c) LIMINARMENTE, que seja decretada a suspensão da decisão que
aplicou  a  multa  prevista  no  art.  264,  caput,  do  CPP,   inclusive  para  que  seja  deferida
CONTRA-ORDEM à Fazenda Nacional para que se abstenha de realizar qualquer cobrança ou inserir
os nomes de Marco Túlio Ragazzi Neto, Caroline Leite Lúcio e Walter Garcia da Costa em seu cadastro
de  inadimplentes;  d)  NO  MÉRITO,  que  seja  a  presente  correição  parcial  JULGADA
INTEGRALMENTE PROCEDENTE para o fim de tornar nula e sem efeito as decisões proferidas (...)
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e CANCELAR A MULTA IMPOSTA aos Requerentes”.

Decido.

Predomina na jurisprudência que a falta de atuação do defensor em um só ato do
processo (como, ao que consta, é o caso – não comparecimento à audiência de instrução e julgamento)
não dá ensejo a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP (abandono do processo), v.g.:

RECURSO EM 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.  INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA NO PONTO.
DESIGNAÇÃO  DE  DEFENSOR  DATIVO.  HONORÁRIOS.  ENCARGO
ATRIBUÍDO AO RÉU. POSSIBILIDADE.

(...)

2. A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode
configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do
acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo
Penal.

3. O não comparecimento do acusado à audiência de oitiva de testemunha não
enseja, por si só, a nulidade do ato, sendo imprescindível a comprovação do
efetivo prejuízo.

(...)

5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa aplicada com base no
art. 265, caput, do Código de Processo Penal.

(RMS 34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014)

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)

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

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 03 de março de 2017.

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 03/03/2017, às 17:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3674278 e o código CRC F757C612.
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