
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0015282-76.2017.4.01.8000

REQUERENTE : ANA CRISTINA CABRAL SANTOS

ADV : ANA CRISTINA CABRAL SANTOS (OAB/MG 149.932)

REQUERIDO : JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA (MG)

Ana Cristina Cabral Santos opôs correição parcial, tirada dos autos da ação penal n.
0013522-84.2014.4.01.3801, contra decisão em que fora apenada com multa por abandono de processo
(CPP, art. 265), arbitrada em “10 (dez) salários mínimos”.

Alegou que: a) “quando da aplicação da multa, não foi observado o princípio da
razoabilidade, eis que o processo em comento conta com 10 denunciados (agora sentenciados), além de
enorme acervo de documentos que merece minuciosa apreciação”; b) “a peticionária teve o curto prazo de 05
(cinco) dias para apresentação das alegações finais”; c) “diante do atraso para apresentação das derradeiras
alegações, o juízo (...) equivocadamente entendeu que havia ocorrido abandono da causa”; d) “o processo
ficou concluso para a prolação da sentença por quase 02 (dois) anos, o que, por si, demonstra a
complexidade do feito”; e) “o ato do juízo sentenciante encontra-se eivado de ilegalidade, primeiro, porque
não houve abandono do processo, tendo as referidas peças processuais aportadas aos autos; segundo, porque
não nos foi conferido (sic) o devido processo legal e a ampla defesa para que eu pudesse me manifestar sobre
a aludida multa”; f) “referida punição gera ao Poder Judiciário uma inaceitável hierarquização nefasta entre
advogados e magistrados”; g) “inexistem ainda normas que definam o que se entende por ‘abandono de
processo’, bem como inexistiu o devido processo legal na espécie. Sendo assim, basta que o Juízo considere
que o advogado ‘abandonou o processo’ para lhe aplicar sumariamente a multa?”; h) “a peticionária carreou
aos autos duas defesas escritas, vazadas em cento e cinquenta laudas cada uma delas, ancoradas em vasto
rosário de documentos, obtidos depois do encerramento da instrução processual. Inadmissível falar-se em
abandono do processo”.

Pediu:
(...) porquanto arrimados nos argumentos e fundamentos acima alinhados,
roga-se seja anulada a r. decisão combatida, para fins de afastar a incidência
da multa a mim aplicada.

Nas informações (id 4645092), a magistrada alegou:
Em 10/06/2015, a defesa dos réus José Severino da Silva e Peterson Pereira
Monteiro apresentou substabelecimento, sem reservas, de Ércio Quaresma
Firpe para a advogada Ana Cristina Cabral Santos, OAB/MG 149.932, e esta
requereu prazo de cinco dias para a apresentação de alegações finais – sem
fazer qualquer ressalva quanto à necessidade de prazo maior; houve, então, a
concessão do prazo legal, conforme requerido (fl. 3.326). Cumpre destacar que,
devido a esse substabelecimento, a Defensoria Pública da União devolveu os
autos, sem apresentar alegações finais, ao fundamento de que havia defensor
constituído pelos referidos réus e a este caberia a produção da peça processual.
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Nessa decisão proferida em 11/06/2015, determinou-se o cadastramento da
nova defensora constituída e a exclusão do defensor por ela sucedido, bem
como a intimação do advogado Ércio Quaresma Firpe para o pagamento da
multa anteriormente fixada.
Mais uma vez, o prazo legal para a apresentação de alegações finais
transcorreu sem manifestação ou justificativa por parte da advogada acima
mencionada, o que foi certificado no dia 10/07/2015 (fl. 3.339-v); houve, então,
nova remessa dos autos à Defensoria Pública da União para suprir essa falta,
apresentando a peça processual defensiva em favor dos réus José Severino da
Silva e Peterson Pereira Monteiro, o que foi, efetivamente, cumprido por esse
Órgão, em 08/07/2015 – fls. 3.340/3.341 e fls. 3.372/3.394.
Nos termos da decisão de fl. 3.395, devido ao descumprimento injustificado da
decisão de fl. 3.326, a advogada Ana Cristina Cabral Santos, foi multada por
este Juízo, no valor de dez salários mínimos, com fundamento no artigo 265 do
CPP. Superado o prazo que lhe fora concedido, esta mesma defensora
apresentou alegações finais em nome do réu José Severino da Silva havendo,
ainda, a apresentação de alegações finais do réu Peterson Pereira Monteiro, na
mesma data, pelo defensor Ércio Quaresma Firpe, conforme fls. 3.813/3.948.
Nessa mesma data, em petição de fl. 4.234, o advogado Ércio Quaresma Firpe
requereu o seu recadastramento no processo como defensor dos réus José
Severino e Peterson, face aos substabelecimentos, sem reservas, que lhe foram
concedidos pela advogada Ana Cristina Cabral Santos - fls. 3.949 e 3.550.
Após cerca de cinco meses, desde a intimação original para apresentação das
alegações finais, ocorrida em 17/08/2015, os advogados Ércio Quaresma Firpe
e Ana Cristina Cabral Santos foram intimados para recolher o valor da multa
que lhes fora imposta e se manifestaram às fls. 4.255/4.261, afirmando que não
houve abandono de causa, ma-fé ou prejuízo ao trâmite do processo, bem como
sustentando a inobservância do princípio da razoabilidade na fixação da multa
e que o prazo concedido para a apresentação de alegações finais por Ana
Cristina Cabral Santos foi de, apenas, cinco dias.
Ao final, a defesa dos réus José Severino e Peterson obteve prazo muito
superior a cinco dias, como previsto legalmente, na medida em que este Juízo,
ao sentenciar, levou em consideração a peça processual que foi por ela
apresentada, após cinco meses desde a primeira intimação para tal finalidade.
Isso ocorreu porque, em razão da prevalência do interesse dos réus em se verem
defendidos por advogados constituídos, a peça de alegações finais apresentada
pela Defensoria Pública da União foi desconsiderada por ocasião do
julgamento.
Destaco que, ao final da sentença prolatada nos autos nº 13522-84.2014, foi
mantida a imposição da multa aplicada aos advogados constituídos pelos réus,
porquanto se manteve inalterado o contexto fático em que fora fixada, tendo
havido a determinação de formação de procedimento próprio para a respectiva
execução.
Outrossim, a defesa dos réus supramencionados interpôs embargos de
declaração em face da sentença citada, especificamente, quanto à multa
aplicada em razão do abandono processual, aduzindo os mesmos fundamentos
constantes da petição de fls. 4.255/4.261, que já havia sido examinada por este
Juízo, sem trazer qualquer inovação fática ou jurídica que justificasse mudança
de entendimento.
Acrescento, por fim, que os referidos embargos de declaração foram rejeitados,
oportunidade em que houve o recebimento das apelações interpostas pelas
partes e determinação da abertura de prazo para razões e contrarrazões de
apelação.
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Decido.
De acordo com o Provimento COGER n. 129/2016, é cabível a correição parcial para o

ato judicial do qual não caiba recurso.
Pois bem.
Ao que consta, a multa ora combatida foi fixada em sentença.
O Código de Processo Penal dispõe:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de cinco dias:
(...)
II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz
singular nos casos não previstos no capítulo anterior (capítulo II do título II –
recurso em sentido estrito).

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se, v.g.:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO ESTADO DE SANTA
CATARINA. TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. (...).
1. Admite-se o recurso interposto por quem não é parte no processo, desde que
demonstrada a qualidade de terceiro interessado, vale dizer, desde que
evidenciada a ligação entre o interesse de intervir e a relação jurídica posta nos
autos.
(...)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1544879/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015)

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se, ainda:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PERDIMENTO DE BEM. VEÍCULO USADO NA PRÁTICA
DELITIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
LIBERAÇÃO. SÚMULA 202/STJ.
1. Pode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança conta ato
judicial em feito no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses. 
Súmula 202 desta Corte.
(...)
4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 15.938/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/12/2014, DJe 17/12/2014)

Ante o exposto, não sendo o caso de correição parcial, nego-lhe seguimento.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Brasília, 28 de agosto de 2017.

 

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/08/2017, às 18:11 (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
4667771 e o código CRC A12EB888.
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