
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0017922-52.2017.4.01.8000

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO MARANHÃO

Trata-se de correição parcial oposta pelo Ministério Público Federal nos autos da ação
penal n. 21758-03.2015.4.01.3700, em trâmite na 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão.

O MPF narra ter oferecido denúncia “pelas práticas dos crimes previstos no art. 1º,
inciso  I,  do  Decreto-Lei  n.  201/67  e  art.  89,  parágrafo  único,  da  Lei  n.  8.666/93”.  Aduz  que  o
magistrado proferiu decisão declarando extinta a punibilidade em relação aos crimes previstos na lei de
licitações, “em razão da ocorrência da prescrição”.  Na mesma oportunidade, “também indeferiu o
pedido formulado (...) quanto a reconsideração da determinação de notificação prévia dos denunciados
nos crimes previstos no Decreto-Lei n. 201/67 (...), bem como do imediato recebimento da denúncia,
sob o fundamento de evitar futura nulidade processual”.

O parquet alega que: a) “o mandado da prefeita municipal (...) findou em 31/12/2004,
e a presente denúncia foi  oferecida apenas no ano de 2015”;  b)  de acordo com jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do TRF-1, não há se falar em notificação para defesa prévia, prevista no
Decreto-Lei  n.  201/67,  se o denunciado não estiver mais no exercício  do cargo, “por se tratar de
prerrogativa que visa à proteção da função pública, e não à proteção de quem a ocupa”; c) ainda de
acordo  com  a  jurisprudência,  não  há  se  falar  em  nulidade,  se  o  prejuízo  não  for  efetivamente
demonstrado”; d) “além disso, cumpre-se destacar que o pronto recebimento da denúncia é medida
salutar a fim de possibilitar a interrupção do prazo prescricional e, com isso, evitar a impunidade dos
denunciados, notadamente porque, no caso em tela, os fatos remontam aos anos de 2001 e 2002, já
tendo transcorrido, portanto, aproximadamente quinze anos desde a data dos fatos sem o advento de
nenhuma  causa  interruptiva  da  prescrição”;  e)  “a  medida  pleiteada  mostra-se  ainda  mais
imprescindível, tendo em vista que, no caso presente, já foi decretada a extinção da punibilidade quanto
aos crimes licitatórios imputados aos denunciados na petição inicial, justamente pelo decurso do tempo
sem que houvesse sequer o recebimento da denúncia”; f) “percebe-se que as tentativas de notificação
prévia datam de 18/5/2016, sem que, até o momento,  nenhum dos denunciados tenha apresentado
defesa preliminar.  Assim, manter o entendimento pela sua necessidade apenas postergará o regular
trâmite processual, conferindo uma dilação excepcional ao feito”.

Pede o  provimento  da correição parcial,  “a  fim de que seja  determinado ao  (...)
Magistrado  (...)  a  reconsideração  da  determinação  de  notificação  dos  denunciados  (...)  para
apresentação de defesa prévia, bem assim que seja imediatamente recebida a denúncia”.

Decido.

A decisão, no ponto em que é objeto da correeição, está assim fundamentada:
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O Ministério Público Federal requer a consideração da decisão que determinou
a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar.

Não obstante a existência do entendimento jurisprudencial segundo o qual a
notificação  para  apresentação  da  defesa  prévia  é  dispensável  quando  o
denunciado não mais figurar como agente público, ainda não há consenso sobre
o tema nos tribunais.

Parte da jurisprudência considera que a defesa prévia prevista no artigo 2º, I, do
Decreto-Lei 201 é procedimento necessário, ainda que o denunciado não mais
detenha  o  cargo  de  prefeito.  Ademais,  defende  que  não  oportunizar  a
apresentação de defesa prévia representa violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, constituindo vício
insanável.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região:

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO  QUE  RECEBE  A  DENÚNCIA.  NÃO  CABIMENTO.
RECURSO NÃO RECONHECIDO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ART.
1º, VII, DO DECRETO-LEI 201/67. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO
PARA  APRESENTAÇÃO  DE  DEFESA  PRÉVIA.  PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO.   1.  As  hipóteses  para  interposição de
recurso em sentido estrito são taxativas, conforme o rol contido no art.
581 do Código de Processo Penal, entre as quais não existe previsão
desse  recurso  contra  decisão  que  recebe  a  denúncia.   2.  Embora
incabível o recurso em sentido estrito, o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva é medida que se impõe na espécie. E, por se tratar
de matéria  de ordem pública,  a  prescrição  pode ser  reconhecida até
mesmo de ofício.  3. A norma processual acima transcrita - art. 2º, inciso
I, do Decreto-Lei nº 201/1967 - consubstancia previsão legal específica
para as ações penais que versam sobre crime de responsabilidade de
prefeito,  determinando  que,  antes  do  recebimento  da  denúncia,  o
magistrado notifique o gestor municipal para a apresentação de defesa
prévia, no prazo de cinco dias.  4. O direito ao contraditório antecipado
nas hipóteses de crime de responsabilidade de prefeitos subsiste, ainda
que o acusado não ocupe mais o cargo de chefia do executivo municipal,
devendo ser respeitado também na hipótese de a denúncia vir amparada
em procedimentos pré-processuais.  5. No presente caso, verifica-se que
o  MM.  Juízo  Federal  a  quo,  à  fl.  314,  recebeu  a  denúncia  com
observância da regra processual em tela, pois concedeu ao ex-prefeito,
ora apelante LEOCI DA CUNHA MACEDO, a oportunidade de exercer
o seu direito de defesa prévia (fls. 285 e 311/312).  6. Considerando o
prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP) previsto para
o montante da pena máxima para o delito (03 anos de detenção para o
crime previsto no art. 1º, inciso VII, do Decreto-Lei 201/67), verifica-se
que  entre  a  data  dos  fatos  29/06/2003  e  o  recebimento  da  denúncia
(19/09/2014) decorreu prazo superior a 08 (oito) anos, devendo, dessa
forma,  ser  reconhecida,  de  ofício,  como  extinta  a  punibilidade  do
acusado, ora recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal, em
relação  ao  crime  previsto  no  art.  1º,  inciso  VII,  do  Decreto-Lei  nº
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201/67.  7. Recurso em sentido estrito não conhecido. 8. Prescrição da
pretensão  punitiva  reconhecida  de  ofício.  (RSE
0032556-44.2011.4.01.3900/PA,  Rel.  JUIZ  FEDERAL  HENRIQUE
GOUVEIA  DA  CUNHA  (CONV.),  QUARTA  TURMA,  e-DJF1  de
07/07/2016)

PROCESSUAL  PENAL.  EX-PREFEITO.  DECRETO-LEI  201/1967.
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1.  O  Decreto-lei  201,  de  27/02/1967,  que  dispõe  sobre  a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, estabelece, em seu artigo
2º,  inciso  I,  que,  “antes  de  receber  a  denúncia  o  Juiz  ordenará  a
notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco
dias”.

2.  A  ausência  de  notificação  antes  do  recebimento  da  denúncia
consubstancia vício  insanável  por ofensa aos princípios da ampla da
defesa e do devido processo legal, a ensejar nulidade absoluta mesmo
que o acusado não mais detenha o cargo de prefeito.

3.  Ressentindo-se o  ato  impugnado de observância  de previsão legal
específica para a espécie, mostra-se necessária sua anulação. (HABEAS
00150966520154010000,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  MÁRIO
CÉSAR  RIBEIRO,  TRF-1,  TERCEIRA  TURMA,  e-DJF1
DATA:05/06/2015 PÁGINA: 517)

Como se vê, a jurisprudência colacionada pelo MPF, a fim de substanciar o pedido de
reforma da decisão impugnada, não é vinculante.

Se a notificação para defesa prévia tem previsão legal, não há se falar em tumulto
processual. A medida, antes, conforma-se ao princípio da ampla defesa.

No mais, prescrição decorre de previsão legal e não se vislumbra dos atos do juízo,
por si sós, violação ao princípio da razoável duração do processo. Os fatos, conforme o MPF alega,
“remontam aos anos de 2001 e 2002”, mas a ação penal somente foi ajuizada em 2015.

Nego, portanto, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art.
8º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 08 de setembro de 2017.

Desembargador FederalJOÃO 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 08/09/2017, às 15:35 (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 4730481 e o código CRC 6389D638.
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