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MANDADO DE SEGURANÇA.  EXECUÇÃO PENAL.
MULTA APLICADA  EM FACE DE ADVOGADO POR
ABANDONO  DO  PROCESSO.  ART.  265  DO  CPP.
INSURGÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SUBSISTÊNCIA.
IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  PELA  AUSÊNCIA  DO
CAUSÍDICO  NA  AUDIÊNCIA  ADMONITÓRIA.
INOCORRÊNCIA  DE  PREJUÍZO  AO  APENADO.
INTUITO DA SANÇÃO PARA INCIDIR NO PROCESSO
DE  CONHECIMENTO.  MAIOR  NECESSIDADE  DE
COMPROMETIMENTO DO PATRONO NA DEFESA DO
AGENTE. BUSCA PELA JUSTA E CÉLERE ENTREGA
DA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INEXISTÊNCIA,
NO FEITO DE EXECUÇÃO PENAL, DE LITÍGIO A SER
DEFENDIDO E DECIDIDO. MULTA APLICADA SEM
OPORTUNIZAÇÃO  DE  PRÉVIA JUSTIFICATIVA DO
CAUSÍDICO.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL,  DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SANÇÃO
AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Apesar de o art. 265 do Código de Processo Penal não
especificar qual o tipo de processo incide a multa lá prevista,
resta evidente que tal sanção deve recair sobre a ausência
dos  deveres  do  advogado  no  tocante  à  deserção  no
“processo de conhecimento”, por trazer maiores prejuízos ao
agente  e  ao  Judiciário.  Isto  porque,  é  nessa  espécie  de
processo que se pode falar de “abandono da causa”, cuja
consequência,  além  de  afrontar  o  objetivo  maior  da
jurisdição, firmado na justa e célere entrega da prestação
jurisdicional,  viola  os  princípios  da  boa  fé,  da  lealdade
processual e da confiabilidade, os quais são inatos à ética do
mister advocatício. Já no processo de execução penal, não
há conflito de interesses a ser solucionado, pois nele não se
fala de fatos nem de provas, tampouco de julgamento da
causa, inexistindo, portanto, dano de ordem substancial ao
réu e àquele fim maior da jurisdição.
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2. A aplicação da multa do art. 265 do CPP, por ocasião da
ausência  do  causídico  em  uma  audiência  admonitória
(execução  penal),  é  flagrantemente  desproporcional  ao
seu escopo legal, pois não é possível impor dita sanção,
em desfavor do advogado, em um feito onde não há causa
para  ser  defendida  nem  decidida.  Ademais,  o  aludido
dispositivo afronta os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório,  na medida em que permite a
aplicação  da  sanção,  sem  lhe  oferecer  nenhuma
oportunidade para qualquer defesa, posto violar os incisos
LIV, LV e XXV do art. 5º da Carta Federal de 1988.

3. Se, na execução penal, ocorreu a tentativa de 3 (três)
audiências  admonitórias  para  expor,  ao  agente,  as
condições de cumprimento da pena no regime semiaberto,
e que, na primeira delas, apesar de intimado, o advogado
lá não compareceu, deveria, já nessa primeira audiência,
ter sido nomeado defensor público ou dativo para o ato,
ou,  então,  intimar  o  réu  a  respeito  da  desídia  do  seu
patrono,  visto  que  se  encontrava  em  outro  tipo  de
processo,  em que  o  contrato  advocatício  já  poderia  ter
chegado a termo com o fim do feito cognitivo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  mandado  de
segurança acima identificados,

ACORDA a  Câmara Criminal  do Egrégio  Tribunal  de Justiça  do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em conceder  a  segurança,  nos termos do voto do
Relator, em desarmonia com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de mandado de segurança, com pedido de liminar,
interposta,  em causa própria, pelo Advogado  Moisés  Duarte  Chaves  Almeida (OAB/PB
14.688), com base no art. 5°, LXIX, da Carta Magna/1988 e na Lei nº 12.016/2009, c/c o art.
104, XIII, “d”, da Constituição da Paraíba, contra ato da MM Juíza Brunna Melgaço Alves
da Vara de Execução Penal da Comarca de Barra de Santa Rosa/PB (fls. 59 e 101), por ter lhe
aplicado a multa do art. 265 do CPP, no valor de 10 (dez) salários-mínimos, em razão de sua
ausência na audiência admonitória realizada no dia 5.7.2017, no que aponta ofensa a direito
líquido e certo seu, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pois não estava mais
habilitado na execução, e, para o ato, poderia ter sido nomeado Defensor Público (fls. 4-30).
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Aduz, em suma, que o impetrante foi contratado pela quantia de R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para advogar em favor do réu Ariomar Jales da Silva,
na Ação Penal n° 0000726-43.2015.815.0781, cujas fases participou com zelo e presteza, e
sua última atuação ocorreu após o trânsito  em julgado da sentença condenatória, quando
dispensou o prazo recursal a pedido do constituinte, porque a este foi imposto o regime
semiaberto.  Em  seguida,  expediu-se  a  guia  de  recolhimento,  iniciando  o  processo  de
execução, mas não houve a renovação dos poderes do instrumento procuratório.

Alega que, na audiência admonitória do dia 5.7.2017, a defesa técnica
não compareceu, ocasião em que a autoridade coatora lhe aplicou a multa do art. 265 do
CPP, conquanto dita audiência transcorreu normalmente, sem prejuízo para o condenado,
pois lhe foi nomeado defensor público, bem como determinados os dias e horários para o
cumprimento  do  regime  semiaberto.  Diante  disso,  sustenta  que  não  foi  observado  o
contraditório para o causídico justificar sua ausência ao ato processual, no que protocolou
pedido de reconsideração da multa, mas a autoridade impetrada o indeferiu.

Aponta, ainda, que o feito de execução é autônomo e se trata de novo
procedimento,  razão de não renovar  a  procuração judicial,  sequer  se falar  de abandono
processual, até porque a audiência admonitória apenas se destina a determinar as condições
para se cumprir os regimes prisionais brandos. Assim, defende que a ausência do advogado
em tal audiência não configura abandono apto a ensejar multa, pois esta só pode ser aplicada,
quando o patrono se retira da ação em definitivo, sem justificativa, e que, antes de aplicá-la,
deve-se observar o contraditório e a ampla defesa. Por fim, requer a exclusão da citada multa.

Ao final, pede a concessão da segurança em sede de medida liminar,
para que seja suspensa ou retirada a multa de 10 (dez) salários-mínimos.

Com a inicial, juntou os documentos de fls. 31-81.

Nas informações solicitadas (fls. 94-95), que vieram acompanhadas
da documentação de fls. 96-103, a autoridade tida como coatora comunicou que, após
restarem frustradas  duas  audiências  admonitórias,  as  dos  dias  22  e  29.3.2017,  ante  a
ausência do advogado, ora impetrante, foi remarcada uma terceira para o dia 5.7.2017 e,
na respectiva intimação, publicada no DJ em 4.4.2017, constava a advertência de que o
não comparecimento injustificado importaria aplicação de multa, conquanto o referido
causídico não se fez presente ao ato, tampouco acostou petição justificando sua ausência.

Liminar indeferida às fls. 105-107fv.

No Parecer de fls. 110-117, o douto Procurador de Justiça Francisco
Sagres Macedo Vieira opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.
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VOTO

Conforme relatado, o i. impetrante busca, através da presente ação
de mandado de segurança, anular a decisão exarada pela MM Juíza da Vara de Execução
Penal da Comarca de Barra de Santa Rosa/PB, por ter lhe aplicado a multa do art. 265 do
CPP,  no  valor  de 10  (dez)  salários-mínimos,  em razão  de  sua  ausência  na  audiência
admonitória do dia 5.7.2017, apontando, para tanto, ofensa a direito líquido e certo seu,
sob o pretexto de que não estava mais habilitado, no feito de execução penal, na defesa do
apenado e que, para o ato, poderia ter sido nomeado Defensor Público.

Também,  aduz  que  a  ausência  do  advogado  em  audiência  não
configura abandono da causa, pois tal multa só pode ser aplicada, quando o patrono se
retira do feito em definitivo, sem nenhuma justificativa, e que, ainda assim, antes de aplicá-
la, deve o juiz dar ao advogado o direito ao contraditório e à ampla defesa, requerendo,
então, a concessão da segurança para afastar a multa de 10 (dez) salários-mínimos.

Razão assiste à impetração.

De início, insta salientar que o mandado de segurança é uma ação
especial, de rito sumaríssimo, prevista no art. 5°, LXIX, da Constituição Federal/1988 e
na Lei n° 12.016/2009, sendo considerado um remédio heroico, porque visa a proteger o
cidadão contra os abusos e as ilegalidades praticadas por autoridade pública em geral.
Mas, para ingressar com tal ação, o jurisdicionado deve, de pronto, comprovar, através de
documentos consistentes e preconstituídos, a violação do seu direito líquido e certo.

Antes,  porém,  de  enfrentar  a  matéria  em  referência,  passemos  a
entender  todo  o  ocorrido  tanto  no  Processo  de  Conhecimento  n°  0000726-
43.2015.815.0781 como no Processo de Execução Penal n° 0000111-82.2017.815.0781,
ambos tramitados na única Vara da Comarca de Barra de Santa Rosa/PB:

1. Dos acontecimentos fático processuais:

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  o  Bel.  Moisés  Duarte  Chaves
Almeida (OAB/PB 14.688), ora impetrante, advogou, nos autos da Ação Penal n° 0000726-
43.2015.815.0781, em favor do réu Ariomar Jales da Silva, que foi acusado de praticar os
crimes dos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/2006, incidindo, ainda, o
art. 69 do Código Penal, tendo a denúncia sido julgada, parcialmente, procedente, visto que
ele foi condenado apenas pelo delito de tráfico de drogas e sua pena definitiva restou fixada
em 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ao tomar ciência da sentença condenatória, o impetrante peticionou
renunciando o prazo recursal (fl. 135 do feito principal; fl. 51 deste writ), segundo diz “a
pedido  do  constituinte”.  Depois,  atravessou  outra  petição,  comunicando,  ao  Juízo  da
Comarca  de  Barra  de  Santa  Rosa/PB,  que  a  referida  decisão  já  havia  transitado  em
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julgado, no que suplicou pela expedição de alvará de soltura em proveito do réu, visto ter
sido condenado a cumprir pena no regime semiaberto (fl. 50).

Em seguida, o respectivo Cartório lavrou a Certidão de trânsito em
julgado da sentença condenatória em relação ao acusado (8.3.2017 - fl. 51).

Ato contínuo, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva do
acusado, expedindo, além do alvará de soltura, a guia de recolhimento definitiva, para
autuação do processo de execução penal, que recebeu o n° 0000111-82.2017.815.0781, e
designou a audiência admonitória para o dia 22.3.2017 (fl. 52), que não se realizou, ante a
ausência do advogado, ocasionando novo aprazamento para o dia 29.3.2017 (fl. 56).

No dia anterior à mencionada data, em 28.3.2017, o causídico acostou
petição  para  informar  à  autoridade  impetrada que ele  foi  contatado,  via  telefone,  pelo
Cartório  da  Comarca  de  Barra  de  Santa  Rosa/PB  acerca  da  data  da  citada  audiência
admonitória e, ainda, expôs à magistrada que o motivo desse telefonema se deu à falha na
publicação da nota de foro no Diário de Justiça, como se vê na correlata peça de fl. 57.

Também, na mesma petição (fl. 57), o patrono comunicou que não
poderia comparecer a tal audiência, por já ter compromisso em outra comarca, e que não
tinha nada a opor caso fosse nomeado Defensor Público para acompanhar o ato, posto não
trazer prejuízo ao apenado, no que pediu o prosseguimento do feito.

De fato, a audiência admonitória designada para o dia 29.3.2017 não
se realizou (fl. 98), visto a dupla ausência do réu e do advogado, ao passo que o Juízo dito
coator remarcou a audiência para o dia 5.7.2017 e determinou a intimação de ambos, com
a advertência de que o não comparecimento dos dois ensejaria, para o réu, a decretação de
prisão preventiva e, para o patrono, a aplicação de multa.

Aberta  a audiência  admonitória  do dia 5.7.2017,  o  advogado, ora
impetrante, não se fez presente. Ainda assim, a sessão foi realizada, pois a MM Juíza
nomeou  defensor  público  e,  em  seguida,  esclareceu  ao  apenado  as  condições  do
cumprimento da pena. No mesmo ato, aplicou ao causídico a multa do art. 265 do CPP, no
valor de 10 (dez) salários-mínimos, ante sua ausência injustificada.

A mencionada multa é objeto da presente via mandamental. Assim,
para melhor compreendê-la, eis, então, a dicção do aludido art. 265 do CPP, in verbis:

CPP  –  Art.  265.  O  defensor  não  poderá  abandonar  o
processo  senão  por  motivo  imperioso,  comunicado
previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100
(cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

MS nº 0001896-94.2017.815.0000                                                             Des. C.M.B.F. - Relator                  5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

§  1°  A  audiência  poderá  ser  adiada  se,  por  motivo
justificado,  o  defensor  não  puder  comparecer.  (Incluído
pela Lei nº 11.719, de 2008).

§  2°  Incumbe  ao  defensor  provar  o  impedimento  até  a
abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará
o adiamento de ato algum do processo,  devendo nomear
defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o
efeito do ato. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

2. Da alegada violação a direito líquido e certo:

Ao interpretar o citado art. 265 do Código de Processo Penal, vejo que
o seu teor não especifica qual o tipo de processo deve incidir a multa em questão. Todavia,
entendo que o intuito da sanção lá prevista recai sobre a ausência dos deveres do advogado
no que toca à deserção no “processo de conhecimento”, por trazer maiores prejuízos aos
interesses do agente e do Judiciário, pois é nesse tipo de processo que se pode falar de
“abandono da causa”, que se trata de conduta violadora à lealdade processual e à tentativa de
obtenção de decisão favorável, diante dos princípios éticos do mister advocatício, bem como
por ser o objetivo maior da jurisdição a justa e célere entrega da prestação jurisdicional.

No processo de execução penal, não há conflito de interesses a ser
solucionado, pois nele não se fala de fatos nem de provas, tampouco de julgamento da
causa. Portanto, não há prejuízo de ordem substancial às pretensões defensivas e àquele
objetivo maior da jurisdição.

Desse modo, vislumbro que a aplicação da multa do art. 265 do CPP,
por ocasião da ausência do causídico em uma audiência admonitória (execução penal), é
flagrantemente  desproporcional  ao  seu  escopo  legal,  pois  não  é  possível  impor  dita
sanção, em desfavor do advogado, em um feito onde não há causa para ser defendida nem
decidida, bem como sem lhe oportunizar prévia justificativa. Explica-se.

Apesar da progressiva jurisdicionalização da execução penal, a sua
natureza jurídica não deixa de ser híbrida (sui generis), posto se apresentar, de um lado,
como  uma atividade  administrativa,  ante  a  interferência  de  dois  órgãos  da  soberania
(Poder Executivo e Poder Judiciário); de outro, como integrante da função jurisdicional
do Estado,  porque parte  de sua condução é  feita  por  magistrado,  mormente quanto à
apreciação dos incidentes da execução: concessão de livramento condicional, progressão
de regime, indulto, comutação de pena, remição de pena, dentre outros.

Sobre o assunto, a notável processualista Ada Pellegrini Grinover (in
Natureza Jurídica da Execução Penal. Execução Penal: mesas de processo penal, doutrina,
jurisprudência e súmulas. São Paulo: Max Limonad, 1987, págs. 7 e 10), desde a época da
promulgação  da  atual  Lei  de  Execuções  Penais,  vem  defendendo  que  a  natureza  da
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execução penal seria mista, ou seja, tanto administrativa como jurisdicional. Vejamos:

“[...]  não  se  nega  que  a  execução  penal  é  atividade
complexa,  que se desenvolve entrosadamente nos planos
jurisdicional  e  administrativo.  Nem  se  desconhece  que
dessa  atividade  participam  dois  Poderes  estatais:  o
Judiciário e o Executivo. [...]. deixando de lado a atividade
meramente administrativa que resulta na expiação da pena,
através  da  vida  penitenciária  do  condenado,  ou  de  sua
vigilância, observação cautelar e proteção, e que é objeto
do direito penitenciário e matéria estranha ao processo, o
processo  de  execução  penal  tem,  assim,  natureza
indiscutivelmente jurisdicional.”

É verdade que a função jurisdicional do Estado não se exaure com o
trânsito  em julgado  da  sentença,  quando  ocorre  o  término  definitivo  do  processo  de
conhecimento,  visto que os seus comandos, se não cumpridos pela parte sucumbente,
serão ineficazes. Por conta disso, existem os processos de execução, para que a jurisdição,
além  de  declarar  o  direito  ao  caso  concreto,  solucionando  litígios,  exerça  o  efetivo
cumprimento, voluntário ou forçado, de tal determinação.

No processo cognitivo, os interesses do réu residem, justamente, nas
condições  de  ter,  ao  seu  favor,  todo  o  aparato  constitucional  quanto  à  proteção  ao
contraditório,  à ampla defesa e  à  paridade de armas (due process  of  law)  para  assim
alcançar  a  justa  e  célere  entrega da prestação jurisdicional  (sentença condenatória  ou
absolutória), já que está em jogo o digladio processual para tentar manter sua reputação e,
principalmente, sua liberdade, despontando, com maior razão e importância, a presença
do advogado. Tanto que, se sobrevier condenação transitada em julgado, não há mais o
que ser defendido, restando apenas a conformação para o cumprimento da pena.

Então, é visível perceber que o mero desleixo do advogado, ao não
praticar um ato no feito cognitivo, acarreta maiores danos ao agente do que seu abandono,
sem prévia justificativa, no procedimento de execução, visto que os interesses de qualquer
acusado, em um processo criminal de conhecimento, estão para ser julgados, podendo
tomar vários rumos (procedência, procedência parcial ou improcedência da denúncia, por
exemplo),  os  quais  decidiram  seu  futuro.  De  outro  lado,  sem  menosprezar  o  feito
executório, neste só resta fazer cumprir a sentença transitada em julgado.

Por isso, vale acrescer, como visto acima, que o impetrante soube
bem conduzir seu mister, no processo de conhecimento, em proveito do seu cliente, o réu
Ariomar Jales da Silva, pois este foi acusado de praticar os crimes dos arts. 33 e 35, c/c o
art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/2006, com incidência, ainda, do art. 69 do CP, tendo a
denúncia sido julgada, parcialmente, procedente, visto que ele foi condenado apenas pelo
delito  de  tráfico  de  drogas  e  sua  pena  definitiva  restou  fixada  em 6  (seis)  anos  de
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reclusão, no regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Há  corrente  jurisprudencial  que  entende  por  abandono  de  causa,
quando o advogado, após ser intimado para cumprir seus deveres dentro do prazo legal,
deixa  de  promover  atos  e  diligências  que  são  de  sua  competência,  bem  como  de
comparecer às audiências de instrução e julgamento, tratando-se, pois, de ato lesivo à
ética profissional, podendo resultar em punição administrativa frente a OAB.

A meu sentir, a expressão “abandono do processo” disposta no art.
265 do CPP reflete a  ideia de deserção,  de deixar  o  cliente “ao deus-dará”.  Falar  de
abandono do processo causa, sem dúvida, uma impressão negativa e atrelada a prejuízo.
Se não for naquele sentido, a redação mais adequada seria a de “deixar o advogado de
praticar ato imprescindível no processo”. Assim, estaria garantida a defesa para os atos
essenciais à proteção dos direitos do constituinte, sem margem para interpretação do que
venha a ser efetivamente o abandono.

Nessa cadência, comungo com a tese defensiva de que a ausência de
advogado  em  audiência  judicial  não  configura  abandono  de  causa  apto  a  ensejar  a
cogitada multa, pois esta só pode ser aplicada, quando o patrono se retira do feito em
definitivo, sem nenhuma justificativa, deixando seu cliente desprovido de defesa.

Então, seria prudente se falar de abandono se o advogado deixa de
praticar um único ato? Para a caracterização da conduta, a ausência de atuação efetiva do
advogado deve ser reiterada? E se o patrono decide, estrategicamente, não praticar certo
ato ou mesmo não recorrer de determinada decisão? Deve, ainda nessas situações, ser
punido com a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP?

Por tais considerações, vislumbro que a multa prevista no art. 265 do
CPP diz respeito ao processo de conhecimento, e não ao processo de execução penal,
ainda mais em se tratando de uma audiência admonitória, que, como é sabido, é aquela
onde o magistrado apenas estabelece as condições de cumprimento de algo já decidido
(regime prisional aberto ou semiaberto), as quais, se desobedecidas, podem provocar a
regressão de regime.

É  verdade  que,  em  tal  audiência,  deve  estar  presente,  além  do
magistrado, do representante do Ministério Público e do condenado, o advogado. Todavia,
a ausência deste, nesse tipo de audiência, não acarreta nenhum prejuízo ao seu cliente,
sequer para o Estado, até porque o Ministério Público lá está presente como custos legis e
a  Defensoria  Pública  a  todo  tempo  pode  ser  convocada  para  nela  atuar,  além  da
possibilidade de nomeação de defensor ad doc ou dativo.

Também, vejo que a implementação da multa prevista no art. 265 do
CPP compromete o equilíbrio da relação jurídico-processual, visto que tal punição incide
somente  para  um dos  três  lados  (actum trium personarum),  como  se  os  dois  outros
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vértices nunca prejudicassem o andamento do processo!

Por outra vertente interpretativa do acontecido, consta da petição de
fl.  57  que  o  patrono,  ora  impetrante,  teve  todo  o  cuidado  de  comunicar  à  Vara  de
Execução Penal de Barra de Santa Rosa/PB que não podia comparecer na 2ª (segunda)
audiência admonitória que fora designada, por já ter compromisso em outra comarca, e
que não tinha nada a opor caso fosse nomeado Defensor Público para acompanhar o ato,
posto não trazer prejuízo ao apenado, no que pediu o prosseguimento do feito.

Ora, diante disso, a magistrada, data venia, já deveria se acautelar no
sentido  de  determinar  a  intimação  da  Defensoria  Pública  para  ficar  de  prontidão  no
tocante ao comparecimento da indigitada audiência admonitória, o que não foi feito.

Tanto é verdade que, em vez de se preocupar com a realização da
audiência admonitória em si, a MM Juíza  da Vara de Execução Penal de Barra de Santa
Rosa/PB redesignou a última (3ª) audiência para o dia 5.7.2017 e fez constar da respectiva
intimação a advertência de que o não comparecimento injustificado do causídico importaria
aplicação de  multa  (fl.  98),  quando,  para  tanto,  poderia,  já  na  1ª  (primeira)  audiência
admonitória, ter nomeado defensor público ou dativo para o ato, ou, então, intimar o réu a
respeito da desídia do advogado, visto que se encontrava em outro tipo de processo, em que
o contrato advocatício já poderia ter chegado a termo com o fim do feito cognitivo.

Sobre isso, vê-se que o tombamento do Processo Cognitivo consta do
n° 0000726-43.2015.815.0781. Após seu desfecho definitivo, originou outro processo, o de
Execução Penal, que recebeu outro tombo, o de n° 0000111-82.2017.815.0781.

3.  Da  inobservância  dos  princípios  constitucionais  do
contraditório e da ampla defesa:

Também, a i. impetração defende que, antes de se aplicar a cogitada
multa, deve o juiz proporcionar ao advogado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda que despiciendo enfrentar tal insurgência, ante sua inocuidade,
mas a título de debate e, por isso, deixo de lado, agora, a interpretação supra de que, ao
processo de execução penal, não se aplica a multa do art. 265 do CPP, vejo ser interessante
expor que deveria, na hipótese, ter havido a notificação do advogado para que pudesse
justificar sua ausência na audiência, pois toda aplicação de sanção não é automática, deve
ser precedida das condições necessárias para alguém se defender, o que não aconteceu.

Por conta disso, razão assiste à impetração.

De  fato,  todo  ato  de  cunho  disciplinar  exige  a  observância  de
critérios  legais  para  que  a  sanção  possa  ser  imposta,  pois  assim  determina  a  nossa
Constituição  Federal  de  1988,  cujo  comando  prevê  que  aos  acusados  em  geral,  em
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processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes, até porque ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal.

Diante da não realização da 2ª audiência admonitória (29.3.2017 - fl.
98), ante a “ausência justificada” do advogado (fl. 57), a MM Juíza impetrada a remarcou
para o dia 5.7.2017 e foi logo determinando que constasse na intimação do causídico a
advertência de que seu não comparecimento ensejaria a aplicação de multa.

Ora, condicionar uma sanção disciplinar, para uma data futura, na
expectativa  de  eventual  conduta  subversiva,  quando  sua  aplicação  somente  poderia
acontecer após sua prática e desde que fosse, previamente, oportunizado o advogado a se
defender, é atentar contra o devido processo legal.

Se houve a remarcação da audiência, significa dizer que as anteriores
foram  desconsideradas,  máxime  se  a  ausência  no  penúltimo  ato  admonitório  restou
justificada, de modo que a imposição da multa na própria audiência onde se constatou a
ausência do defensor sem comunicação prévia se apresentou precipitada, portanto, ilegal.

Ademais,  por  que  não  foi  nomeado  defensor  público,  ad doc ou
dativo  para  suprir  a  ausência  do  advogado  na  1ª  (primeira)  audiência  admonitória
(22.3.2017 – fl. 56), se o referido causídico foi, devidamente, intimado para tal ato, ou,
então,  se  o  mesmo  patrono,  após  aquela  audiência,  comunicou,  antecipadamente,  na
petição de fl. 57, que nada tinha a opor quanto à nomeação de defensor público para o
ato? Quem, de fato, trouxe embargos ao andamento do feito?

Noutra  cadência,  o  próprio  advogado  buscou  (em  vão)  sanear  a
situação ao tentar promover, em seu benefício, o contraditório e a ampla defesa, quando
atravessou pedido de reconsideração da decisão que lhe aplicou a multa em referência
(fls. 61-75), ocasião em que se justificou sob o argumento de que havia findado e não
mais existiam os efeitos do contrato advocatício, tendo, para tanto, acostado a xerocópia
do Contrato Honorários Advocatícios e Prestação de Serviços às fls. 76-79. Veja-se:

“01 – OBJETO DO CONTRATO.
O  contratante  mediante  o  presente  termo  contrata  os
serviços  advocatícios  do  contratado  para  atuar  junto  aos
autos  da  ação penal,  desde  sua audiência  de  instrução e
julgamento  até  a  sentença  de  1°  grau,  assim  também
requerendo  a  sua  liberdade  da  prisão  cautelar  e/ou
revogação de prisão preventiva.”

Dito pleito deixou de ser analisado, porque a douta Juíza de Direito
entendeu  que  inexiste,  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  qualquer  previsão  acerca  do
“pedido de reconsideração” e que o requerente deveria manejar adequado instrumento
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processual ou remédio constitucional (fl. 80).

A douta magistrada a quo entendeu que o advogado Moisés Duarte
Chaves Almeida teria abandonado o processo, pois, de acordo com o Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil e o Código de Processo Civil, é dever do advogado promover a
defesa do cliente pelo prazo de dez dias após a renúncia. Assim, nos termos do art. 265 do
Código de Processo Penal, fixou a multa de dez salários mínimos em seu desfavor. É,
justamente,  nisso  que  se  percebe  a  diferença  entre  comunicar  a  saída  do  processo
(renúncia expressa), abandoná-lo sem nenhuma justificativa e incidir em desídia.

Por  conseguinte,  o  aludido  art.  265  do  CPP afronta  os  princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que permite a aplicação da
multa em desfavor do advogado, sem lhe oferecer nenhuma oportunidade para qualquer
defesa.  Assim,  mesmo diante  daquela  ausência  de comunicação  prévia,  deveria  o  Juízo
executório, na audiência, ter ordenado a notificação do patrono para se justificar e, só depois,
dentro do seu livre convencimento motivado, aplicar-lhe ou não a sanção pecuniária.

Ora, os incisos LIV, LV e XXV do  art.  5º da CF/88 asseguram o
direito de defesa não observado pelo art. 265 do CPP. Vejamos:

“LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

XXXV  –  a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO EM
FACE DA APLICAÇÃO DE MULTAS COM BASE NO
ART.  265 DO CPP -  ABANDONO DA CAUSA NÃO
EVIDENCIADO  NA  ESPÉCIE  -  OMISSÃO  NA
PRÁTICA  DE  UM  ÚNICO  ATO  PROCESSUAL  -
MULTA  IMPOSTA  SEM  A  OPORTUNIZAÇÃO  DE
PRÉVIA  JUSTIFICATIVA  AOS  ADVOGADOS  -
VIOLAÇÃO  AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL
(DIREITO LÍQUIDO E CERTO) - INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO  AO  APENADO  -  AFASTAMENTO  -
CONFIRMAÇÃO  DA  LIMINAR  ANTERIORMENTE
DEFERIDA - ATO COATOR CASSADO - COBRANÇA
DAS  MULTAS  ANULADAS  -  SEGURANÇA
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CONCEDIDA” (TJPR - MS 5001332- 03.2017.8.16.0000
- Rel. Des. Renato Naves Barcellos - J. 25.08.2017)

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  APLICAÇÃO  DE
MULTA PREVISTA NO ART.  265,  DO  CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL,  POR  ABANDONO  DO
PATROCÍNIO  DA  CAUSA.  CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS  QUE  NÃO  DEMONSTRAM  O  EFETIVO
DESAMPARO.  MULTA  APLICADA  SEM  PRÉVIA
AUDIÊNCIA  DO  CAUSÍDICO.  VIOLAÇÃO  AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA”
(TJPR  -  MS  5001441-  51.2016.8.16.0000  -  Rel.  Des.
Paulo Edison de Macedo Pacheco - J. 05.05.2017)

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  ADVOGADO  -
ARTIGO  265  DO  CPP -  ABANDONO  DE  CAUSA -
OMISSÃO NA PRÁTICA DE UM ATO PROCESSUAL -
MULTA IMPOSTA SEM  A OBSERVÂNCIA DO  DUE
PROCESS OF LAW - AFASTAMENTO - VIOLAÇÃO DE
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  -  SEGURANÇA
CONCEDIDA” (TJPR - MS 5000296-57.2016.8.16.0000 –
Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa - J. 14.10.2016)

Portanto, em que pese o art. 265 do CPP prever a aplicação de multa
em caso de abandono do processo por advogado que patrocinou a causa, a imposição  da
multa não pode ser automática, devendo observar as garantias processuais asseguradas em
nível constitucional, sendo essa, pois, a correta interpretação do mencionado dispositivo.

4. Da  Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI nº 4.398/DF)
em face da multa prevista no art. 265 do CPP:

Por outra senda, vejo ser importante trazer à baila a notícia de que
tramita na Suprema Corte Federal a Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 4.398/DF, a
qual fora ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB),
por não aceitar que o Judiciário aplique multa em desfavor de advogado com base no
artigo 265 do Código de Processo Penal.

A exordial da aludida ADI nº 4.398/DF, apesar de esclarecer que a
intenção do legislador foi a melhor possível, a de dar maior celeridade aos processos,
aponta a existência de sólidas razões que levam à inconstitucionalidade da multa prevista
no art. 265 do CPP e uma delas é a de que somente o órgão de Classe (OAB) detém o
poder disciplinar sobre os advogados.

Seu  fundamento,  acerca  disso,  repousa  na  assertiva  de  que  o
advogado tem o dever de acompanhar o feito e de praticar todos os atos necessários para
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bem defender os interesses de seu constituinte, sendo que tal dever está adstrito à relação
contratual firmada com o cliente e à fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil.

A isso,  acrescenta  que  a  Lei  Federal  n°  8.906/1994  (Estatuto  da
Advocacia  e  a  OAB)  prevê  uma  série  de  infrações  ao  advogado  quanto  à  prática
irresponsável  de  atos  no  exercício  profissional,  inclusive  com  sanção  similar  ao  do
cogitado  art.  265  do  CPP,  ao  determinar,  no  seu  art.  39,  a  censura,  com  aplicação
cumulativa de multa, de uma anuidade até o seu décuplo.

Enquanto  a  mencionada  ADI  nº  4.398/DF  não  for  julgada  em
definitivo,  seria  prudente  suspender  os  efeitos  da multa  em debate  até  o  seu deslinde.
Todavia, como ela foi aplicada no processo de execução penal, que refoge ao desiderato
perfilhado pela indigitada sanção do art. 265 do CPP, não há necessidade de tal suspensão.

Por  tais  considerações,  em  desarmonia  com  o  Parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  concedo a segurança para anular a multa do art. 265 do CPP
aplicada em desfavor do impetrante Moisés Duarte Chaves Almeida.

É o meu voto.

Comunique-se, imediatamente, ao MM Juízo coator da Comarca de
Barra de Santa Rosa/PB.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações judiciais
que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  “Des.  Manoel  Taigy de Queiroz  Melo  Filho”  da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 3
(três) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 5 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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