
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0006489-51.2017.4.01.8000

REQUERENTES : SÂNZIO BAIONETA NOGUEIRA E THIAGO XAVIER NHIMI
RESENDE

ADV : SÂNZIO BAIONETA (OAB/MG 83.092) E THIAGO NHIMI (OAB/MG
148.698)

REQUERIDO : JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Trata-se de correição parcial oposta por Sânzio Baioneta Nogueira e Thiago Xavier Nhimi
Resende, tirada dos autos da ação penal n. 0250-17.2016.4.01.3800/MG, que tem como réu João Pimenta
da Veiga Filho.

Os Requerentes narram o seguinte: a) “fracassadas as duas primeiras tentativas de citação
do acusado para responder à acusação (...), sua defesa técnica (patrocinada pelos ora subscritores) peticionou
requerendo vista dos autos e juntou procuração sem poderes especiais para receber citação”; b) “diante do
peticionamento realizado pelos advogados, entendeu a Magistrada Camila Franco e Silva Velano que o
acusado, apesar de não ter sido citado pessoalmente, teria demonstrado ciência inequívoca da demanda.
Deste modo, aplicou o art. 239, § 1º, CPC, por analogia, em que pese a existência de previsão expressa
sobre a matéria no Código de Processo Penal, e determinou que a defesa apresentasse Resposta à Acusação
no prazo de dez dias”; c) “discordando do posicionamento, a defesa protocolizou petição explicando os
motivos pelos quais entendia ser inaplicável o CPC, afinal: (1) existe disposição expressa sobre a matéria no
Código de Processo Penal, o que inviabiliza a aplicação de analogia (notadamente em desfavor do réu); (2)
não haviam sido esgotadas todas as tentativas de citação pessoal para que então se procedesse a qualquer
outra modalidade de citação; e (3) não fora juntada pelos advogados procuração com poderes especiais para
receber citação. Na mesma oportunidade, a defesa ainda informou o endereço o qual o acusado residia há 30
(trinta) anos, de modo a demonstrar a sua boa-fé, e pediu a sua citação pessoal”; d) “a magistrada, entretanto,
manteve o seu posicionamento e intimou a defesa, ‘pela derradeira vez’, a apresentar a Resposta à Acusação
de réu não citado nos termos da legislação processual penal”; e) “irresignada, a defesa, em ato de resistência
legítima (e não ‘abandono’), informou respeitosamente ao Juízo que, por convicção jurídica e profissional
próprias, não apresentaria a referida peça processual, por entender que não tem o Estado o direito de
processar um cidadão criminalmente sem que lhe sejam resguardados os direitos e garantias mínimas
constantes na Constituição (...). Ato contínuo, foi impetrado Habeas Corpus perante o Tribunal Regional
Federal da Primeira Região”. Indeferida a liminar, “a defesa impetrou nova ordem de Habeas Corpus, desta
vez perante o Superior Tribunal de Justiça (...). O STJ, então, deferiu a medida liminar (...) para determinar a
suspensão do processo principal (...). Segundo fundamentado, a necessidade da liminar decorreu do ‘risco
iminente da destituição do advogado de confiança do paciente’ (afinal, a defesa informou ao STJ que não
apresentaria a Resposta à Acusação)”; f) “mesmo na vigência da medida liminar do STJ, ou seja, com o
processo suspenso, foi publicada a decisão proferida pela Drª Camila Franco e Silva Velano aplicando multa
aos advogados por ‘abandono indevido do processo’ (...). Posteriormente, ao tomar ciência da medida
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liminar, a Magistrada apenas ‘suspendeu’ (e não reconheceu como inválida) a decisão (...). A defesa
questionou o ato (...) e, em momento posterior, a Juíza titular da Vara (Exmª Drª Rogéria Maria Castro
Debelli), acertadamente, tornou o despacho que aplicou a multa aos advogados sem efeito, e finalmente
determinou a citação pessoal do acusado”; g) “solucionada a questão”, “a defesa (...) desistiu do Habeas
Corpus impetrado perante o STJ”; h) “inobstante (...), a Magistrada Camila Franco e Silva Velano, ao
retornar de seu recesso/licença maternidade, voltou à questão passada no processo e novamente aplicou a
multa aos advogados por abandono indevido do processo (...). Segundo sua argumentação, naquela
oportunidade anterior (...) em que os defensores se negaram a apresentar a Resposta à Acusação, houve, sim,
‘abandono’ do processo (...). Por tal motivo, foi-lhes aplicada uma multa individual de 20 (vinte salários
mínimos para cada, correspondentes a R$ 18.740,00 (...) e determinada a remessa dos autos à Ordem dos
Advogados do Brasil para apuração das condutas praticadas, tendo sido informado que os advogados
abandonaram o processo”.

Alegam que: a) “cumpre esclarecer que (...) não pretendem discutir se o acusado deve ou
não ser pessoalmente citado em demanda criminal”; b) quando a multa foi aplicada, “já havia sido deferida e
publicada medida liminar conferida pelo Superior Tribunal de Justiça determinando a suspensão do processo”;
c) o HC do STJ somente perdeu o objeto quando da determinação da citação pessoal; d) jamais
abandonaram o processo; apenas permaneceram resistentes ao cumprimento de medida de que não
concordavam; e) praticaram atos necessários à defesa, inclusive, impetrando ordens de HC; f) não afrontaram
“fortemente o Estado Democrático de Direito”, como fundamentou a magistrada. “(...) o direito é construído
pelos seus diversos atores, e não apenas pelos julgadores. Cada sujeito faz a sua opção quanto ao papel a ser
exercido na construção (e não imposição) do direito. A norma não é simplesmente aquilo que um juiz diz que
é”; g) “quanto à afirmativa de que a Magistratura teria sido desrespeitada pela conduta dos advogados – em
não coadunar com atos por eles considerados ilegais, com aparo em liminar do STJ – a defesa sempre tratou a
questão com respeito e transparência, informando o Juízo de todas as suas condutas”; h) os fundamentos
declinados para a imposição da multa não satisfazem, “ainda que minimamente, a necessidade de
fundamentação” da decisão, “no que tange ao incrível valor determinado. Ferido restou, portanto, o art. 93,
IX, da Constituição (...). / Ademais, em ofensa à pacífica jurisprudência do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, não houve a viabilização do contraditório e da ampla defesa por parte dos defensores”.

E pedem: “a) Seja determinada, nos moldes do art. 270, § 1º, RITRF-1, a suspensão do
despacho impugnado até o julgamento final do presente feito, tendo em vista que o total da multa (...) deve ser
pago até o dia 18 de abril de 2017 pelos subscritores; b) Seja revogado o despacho que determinou a
aplicação da multa e determinado o recolhimento do ofício expedido à Ordem dos Advogados do Brasil,
ambos em desfavor dos subscritores, eis que não houve ‘abandono indevido do processo’, mas legítimo direito
de resistência defensiva a ato reputado ilegal, com amparo em medida liminar deferida pelo STJ; c)
Subsidiariamente, seja a multa revogada, tendo em vista a completa inviabilização do exercício do contraditório
e ampla defesa (...); d) Seja determinado o sigilo do presente procedimento, tendo em vista o próprio caráter
do processo originário (que funda a presente demanda)”.

Decido.
Consta que os requerentes foram multados por “abandono do processo”, consistente na

ausência de oferecimento de resposta à acusação.
Ocorre que, posteriormente, foi determinada a citação, iniciando, daí, prazo para a aludida

resposta, que, de fato, foi em tempo apresentada.
Quer parecer, pois, que, não tendo sido anulada a citação, não subsistia (subsiste)

fundamento para reaplicação da multa, pois o ato processual – oferecimento de resposta à acusação – foi
praticado.

De todo modo, predomina na jurisprudência o entendimento de que a inércia em relação a
um único ato processual - como seria no caso - não pode ser considerada “abandono de processo”:

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
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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 e, de consequência, expedição de ofício à OAB sobre o ocorrido.

Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Providencie o GAGER o acesso solicitado (id 3814235; id 3814246).
Brasília, 29 de março de 2017.
 

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/03/2017, às 14:17 (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
3819495 e o código CRC 23A29E49.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0006489-51.2017.4.01.8000 3819495v7

Decisão TRF1-Corregedoria-ASCOR 3819495         SEI 0006489-51.2017.4.01.8000 / pg. 4


