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0000 - INTIMAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0002131-
95.2020.8.08.0050 REQTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO IMPETRANTE João Paulo Marciano Miranda
Ferreira, OAB/ES 27.280 AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS DE VIANA 
RELATOR:
DES. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA DECISÃO Cuidam os autos de
Mandado de Segurança impetrado, eletronicamente, pela ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, em face de
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções
Penais de Viana, nos autos do processo nº 0000357-16.2009.8.08.0050,
consistente na imposição de pagamento de multa no valor de 10 (dez)
salários mínimos, por abandono injustificado do processo, nos termos
do artigo 265 do Código de Processo Penal, aos advogados FILIPE
CARLOS MACIEL FERREIRA e FLÁVIA BORGES GOMES LOBO, inscritos
regularmente na OAB/ES sob os respectivos números 18.787 e 29.288.
Na inicial acostada aos autos eletrônicos, aduz a entidade requerente
que o decisum arrima-se na suposta desídia empreendida pelos
causídicos em não apresentar contrarrazões ao Agravo em Execução
interposto pelo Parquet. Todavia, afirma que a premissa de abandono se
torna questionável no decorrer dos atos processuais, em virtude da
atuação diligente dos Coatos. Aduz, nesta senda, que os causídicos
juntaram aos autos do processo a revogação de poderes, comprovando
que foram contratados para atender apenas os pedidos referentes à
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saúde de seu cliente. Portanto, havia consentimento expresso do
outorgante asseverando que os advogados atuariam com um fim
exclusivo, qual seja: retirada de um projétil alojado no corpo do
apenado, por meio de um procedimento cirúrgico. Afirma, portanto, que
os advogados constituídos no Processo de Execução nº 0000357-
16.2009.8.08.0050 demonstraram boa-fé e foram proativos ao juntar
aos autos petições corroborando as suas atuações após as devidas
intimações, da mesma forma que colacionaram o documento de
destituição de poderes subscrita pelo cliente preso, condutas que
afastam a suposta desídia por parte dos patronos. Sustenta ainda, a
existência de grande discussão na doutrina e jurisprudência a respeito
da constitucionalidade do art. 265 do CPP, uma vez que o próprio
Estatuto da OAB, nos termos do art. 35, já impõe sanção de natureza
econômica/financeira ao profissional que faltar com os seus deveres.
Pugna, por fim, pela concessão da medida liminar para suspender os
efeitos da decisão que determinou o pagamento da coima no importe de
10 salários-mínimos aos advogados FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA e
FLÁVIA BORGES GOMES LOBO, nos autos do processo nº 0000357-
16.2009.8.08.0050, em trâmite perante a 2º Vara Criminal de Viana.
Demonstrado resumidamente o conjunto fático guindado nesse
Mandado de Segurança, passo a exarar decisão. Inicialmente, sabe-se
que a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança é
admitida, tão somente, quando preenchidos, cumulativamente, os
requisitos do fumus boni iuris, entendido como a existência de
fundamento relevante, e do periculum in mora, isto é, quando do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso finalmente
deferida (artigo 7º, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Passando à análise
dos fundamentos da impetração, cumpre consignar que o artigo 265 do
Código de Processo Penal, possui a seguinte redação: “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. A previsão da multa ali cominada visa a coibir condutas que
possam configurar ofensa ao princípio da ampla defesa (artigo 5º, inciso
LV, da CF/88) e ao princípio da duração razoável do processo (artigo 5º,
inciso LXXVIII, da CF/88). Isto porque a inércia do procurador prejudica
tanto a defesa técnica, pela falta de sua apresentação ou ausência do
profissional em determinado ato, quanto a celeridade do processo, pela
renovação de intimação que não precisaria ser feita ou por nova
constituição de defensor. Ademais, a multa prevista no artigo 265 do
CPP funciona como instrumento de garantia da Administração da
Justiça, de modo que, não havendo justificativa ou aviso ao Juízo, o não
atendimento ao chamamento judicial configura menoscabo às
atividades do Poder Judiciário, nas quais o advogado desempenha
função essencial e insubstituível, ex vi o artigo 133 da Constituição
Federal. Em relação à constitucionalidade do referido dispositivo legal,
oportuno ressaltar a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade
em face da Lei nº 11.719/08, manejada pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil perante o Supremo Tribunal Federal, sob o nº
4398, a qual foi julgada improcedente, por maioria de votos, em data de
04.08.2020, de forma que restou reconhecida a constitucionalidade da
norma, que se encontra, por conseguinte, em pleno vigor. Insta ainda
mencionar que a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
não se mostra incompatível com o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94, art.
34, inciso XI), pois além de serem de naturezas diversas, a norma
processual penal, expressamente, prescreve que sua imposição não
prejudica as demais sanções cabíveis. Fixadas essas premissas, infere-se
dos autos eletrônicos que o Ministério Público interpôs recurso de
Agravo em Execução nos autos nº 0000357-16.2009.8.08.0050, em face
de decisão proferida pela Magistrada da Vara de Execuções Penais de
Viana, tendo a Magistrada singular determinado a intimação dos
patronos constituídos pelo reeducando (Dr. Filipe Carlos Maciel Ferreira
e Drª. Flávia Borges Gomes, OAB/ES 18.787 e OAB/ES 29.288), para a
apresentação de contrarrazões recursais. Em data de 04.11.2019, os
advogados peticionaram nos autos da Execução, informando que foram
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contratados exclusivamente para fazer pedidos relacionado à saúde do
reeducando, oportunidade em que a Magistrada da Vara de Execuções
Penais despachou nos autos, em data de 18.11.2019, no seguinte
sentido: "Considerando que a procuração juntada no movimento 11.11
não é exclusiva para pedidos relativos a saúde do reeducando, mas sim,
confere amplos poderes ao patrono, INTIME-SE o advogado para que no
prazo máximo de 05 (cinco) dias apresente contrarrazões de recurso,
sob pena de aplicação de multa". Novamente intimados, os patronos
juntaram, no dia 27.11.2019, petição de revogação parcial dos poderes
anteriormente outorgados, ficando eles autorizados a dar
prosseguimento apenas aos requerimentos relativos à cirurgia para
extração do projétil alocado no apenado. Todavia, mesmo tendo ciência
da revogação parcial dos poderes anteriormente conferidos aos
advogados, por meio da petição juntada, repisa-se, em data de
27.11.2019, a Magistrada a quo proferiu decisão em 30.01.2020,
reconhecendo a atuação supostamente desidiosa dos causídicos e
aplicando-lhes a multa prevista no art. 265 do CPP. Em relação à
caracterização do efetivo abandono do processo, destaque-se que a
sanção prevista no mencionado art. 265 do Código de Processo Penal
tem a finalidade de punir o advogado que deixa de apresentar a defesa
do seu constituinte, desamparando o acusado juridicamente no que se
refere à acusação que lhe é dirigida. No caso, a Magistrada a quo
presumiu a má-fé na conduta dos advogados, ao argumento de que,
“ambos os advogados foram devidamente intimados (...), porém, nas
ocasiões, não cumpriram a determinação de apresentar as contrarrazões
no recurso” e, “(...)ao deixar de apresentar as contrarrazões, os
advogados tumultuaram o andamento do feito, ocasionando
injustificadamente, morosidade processual já que não se manifestou nos
autos quando determinado”. Ocorre que a comunicação ao juízo, acerca
da revogação parcial dos poderes, foi feita alguns dias após a segunda
intimação, e mais de dois meses antes da decisão que reconheceu a
suposta desídia dos causídicos e aplicou-lhe a multa processual. É certo
que, nos termos do art. 112 §1º do CPC/2015, ainda que a renúncia tenha
sido protocolada, os advogados ficam condicionados aos autos pelos
próximos 10 dias, desde que necessário para evitar prejuízo ao
mandante. Entretanto, verifica-se, na hipótese, a ausência de qualquer
situação de urgência capaz de justificar a atuação dos patronos mesmo
após a revogação dos poderes que lhe foram outorgados. Isto porque,
ao tomar conhecimento da revogação parcial dos poderes
anteriormente conferidos aos causídicos, bastaria à Magistrada a quo
nomear o Defensor Público atuante perante a Vara de Execuções Penais
de Viana para oferecer contrarrazões recursais ao recurso ministerial,
não advindo daí qualquer prejuízo a apenado. Desta feita, da conduta
dos causídicos não se pode extrair a conclusão de que houve o
abandono de causa, pois a renúncia aos poderes outorgados pelo
reeducando foi comunicada ao juízo com antecedência suficiente para
oportunizar a nomeação de Defensor Público para atuar na defesa do
reeducando, não havendo que se falar em reiterada desídia por parte dos
advogados ou em prejuízo à defesa do apenado. Logo, verifica-se
presente o requisito do fumus boni iuris, autorizador da concessão da
medida liminar em Mandado de Segurança, ante a existência de prova
suficiente nos autos, capaz de justificar o não atendimento ao
chamamento judicial. Também o periculum in mora, considerado como
o perigo de gravame a ocorrer, pode ser extraído das assertivas acima
externadas, vez que há risco de dano imediato a prevenir. Diante destas
conjecturas, se encontram preenchidos, neste exame superficial, de
cognição sumária, os requisitos ensejadores à concessão da liminar.
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, para suspender a multa por abandono de
causa, aplicada pela autoridade impetrada, aos advogados Filipe Carlos
Maciel Ferreira e Flávia Borges Gomes (OAB/ES 18.787 e OAB/ES 29.288),
nos autos do Processo de Execução nº 0000357-16.2009.8.08.0050.
Intime-se o Impetrante do teor da presente decisão. Dê-se ciência da
presente decisão à Autoridade Coatora, solicitando-lhe as informações
de estilo. Após, encaminhe-se os presentes autos à douta Procuradoria
de Justiça, para o oferecimento do competente Parecer. Por fim,
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retornem-me os autos conclusos. Vitória, 20 de agosto de 2020.
DES. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA RELATOR


