
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.179 - SP (2017/0123897-7)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : MARTIM LOPES MARTINEZ 
ADVOGADO : MARTIM LOPES MARTINEZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - 

SP060688 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
INTERES.  : DALVA LINA DA SILVA 

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 265, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 
ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. NÃO OFERECIMENTO DA PEÇA 
DE DEFESA. PROCESSO PARALISADO POR PERÍODO SUPERIOR A UM 
ANO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A teor do disposto no art. 265 do CPP, "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".

II - Na hipótese, o recorrente, mesmo intimado para apresentar as 
contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, quedou-se inerte, 
permanecendo o feito paralisado por período superior a um ano, somente se 
manifestando após a imposição da multa (art. 265 do CPP) e de ter sido determinada 
pelo d. Magistrado a comunicação do fato à competente Seccional da OAB.

Recurso ordinário desprovido.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  por unanimidade, 

negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e 

Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (Data do Julgamento).

Ministro Felix Fischer  
Relator
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.179 - SP (2017/0123897-7)
RECORRENTE : MARTIM LOPES MARTINEZ 
ADVOGADO : MARTIM LOPES MARTINEZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - 

SP060688 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
INTERES.  : DALVA LINA DA SILVA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de recurso 

ordinário em mandado de segurança interposto por MARTIM LOPES MARTINEZ, em face 

de v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Segundo se depreende dos autos, o ora recorrente impetrou mandado de 

segurança contra ato do MM. Juiz de 1º grau que lhe impôs a multa prevista no art. 265, do 

Código de Processo Penal, no patamar de 10 (dez) salários mínimos, por abandono de causa. 

A ordem foi denegada, conforme ementa que ora transcrevo:

"MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA POR 
ABANDONO PROCESSUAL - Artigo 265 do CPP. Afastamento. 
Impossibilidade. Comprovação de desídia na representação da ré. Patrono 
quedou-se inerte, não obstante tenha sido devidamente intimado para 
oferecer contrarrazões. Processo paralisado por mais de um ano. 
Justificativas apresentadas inverossímeis e sem comprovação nos autos. 
Decisão bem fundamentada – SEGURANÇA DENEGADA" (fl. 228).

Daí a interposição do presente recurso, em que o recorrente alega que 

"quando da oportunidade de apresentar contra razões de apelação, o Recorrente 

questionou da falta de intimação do Assistente de Acusação, para que posteriormente 

apresentasse as suas contra razões.", porém, "por diversas vezes dirigiu-se até o 

Cartório da 9ª Vara Criminal para verificar se o Assistente de Acusação havida sido 

intimado, mas em vão" (fl. 241).

Sustenta, por conseguinte, que deixou de apresentar as contrarrazões não "por 

desídia e sim por decisão técnica, já que o Assistente da Acusação não fora intimado da 

Sentença de fls., por um erro do Cartório, o que de fato, caso o mesmo interpusesse 

contrarrazões de apelação antes da manifestação do Assistente de Acusação, por certo 
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poderia ser prejudicial à defesa da ré" (fl. 246).

Requer, ao final, seja reformada a decisão vergastada, revogando-se a multa 

imposta, bem como reabrindo-se o prazo apresentar a peça de defesa. 

O Ministério Público Federal, às fls. 268-270, oficiou pelo desprovimento do 

recurso, nos termos do parecer assim ementado:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DA CAUSA. MULTA 
PROCESSUAL APLICADA. ART. 265 DO CPP. INTIMAÇÃO NÃO 
ATENDIDA. PROCESSO PARADO POR MAIS DE UM ANO. 
APLICAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
RESPEITADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. PRECEDENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO." 

É o relatório.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 54.179 - SP (2017/0123897-7)
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : MARTIM LOPES MARTINEZ 
ADVOGADO : MARTIM LOPES MARTINEZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - 

SP060688 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
INTERES.  : DALVA LINA DA SILVA 

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 
265, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO 
DEVIDAMENTE INTIMADO. NÃO 
OFERECIMENTO DA PEÇA DE DEFESA. 
PROCESSO PARALISADO POR PERÍODO 
SUPERIOR A UM ANO. RECURSO ORDINÁRIO 
DESPROVIDO.

I - A teor do disposto no art. 265 do CPP, "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".

II - Na hipótese, o recorrente, mesmo intimado 
para apresentar as contrarrazões ao recurso de 
apelação do Ministério Público, quedou-se inerte, 
permanecendo o feito paralisado por período superior a 
um ano, somente se manifestando após a imposição da 
multa (art. 265 do CPP) e de ter sido determinada pelo 
d. Magistrado a comunicação do fato à competente 
Seccional da OAB.

Recurso ordinário desprovido.

 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER:  Presentes os requisitos de 

admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o recorrente a reforma das decisões proferidas pelas instâncias 

ordinárias, que aplicaram multa processual por abandono da causa, no valor de 10 (dez) 
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salário mínimos, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ele não assiste razão.

Verifico, no caso concreto, que o recorrente, no curso do processo, mesmo 

intimado por duas vezes para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério 

Público estadual, quedou-se inerte, somente se manifestando após a imposição da multa (art. 

265 do CPP) e de ter sido determinada pelo d. Magistrado, a comunicação do fato à 

competente Seccional da OAB.

Consoante se extrai da r. decisão proferida pelo d. Juízo de 1ª instância, o 

recorrente foi intimado por duas vezes para apresentar contrarrazões ou comprovar o 

impedimento, nos termos do § 2º do art. 265 do Código de Processo Penal, porém não o fez. 

Vejamos o teor do r. decisum impugnado:

"1) Determinei verbalmente a conclusão.
2) Desde julho do ano passado (fls. 756), os autos não são remetidos à 

conclusão e a serventia deixou de dar andamento ao feito, paralisado ante a inércia 
do advogado da acusada em ofertar as suas contrarrazões de apelação.

Extraiam-se cópias de fls. 658/837, atuando-se pela Corregedoria 
Permanente.

3) Recebo a apelação interposta pela ré, já processada.
4) A acusação já apresentou as suas razões de apelação e contrarrazões 

ao recurso interposto pela defesa.
5) A defesa apresentou razões de apelação.
6) Fls. 837: aguarde-se o decurso do prazo para eventual manifestação 

do assistente,
7) Pis. 820: atenda-se.
8) A defesa, intimada há mais de um ano (fls. 819), não apresentou 

contrarrazões de apelação.
Nos lermos do artigo 265 do Código de Processo Penal, fixo, ao defensor 

constituído da ré, ante o abandono da causa, a multa de dez salários mínimos vigentes 
nesta data, e determino seja comunicada à OAB/SP a ocorrência, para as providências 
cabíveis.

Cumpria ao defensor, devidamente intimado (fls. 819 e 831) apresentar 
contrarrazões de apelação ou comprovar eventual impedimento, nos termos do § 2º do 
referido dispositivo. Expeça-se certidão, a ser encaminhada à Fazenda Estadual, para 
execução.

Intime-se.
9) Intime-se a ré no endereço de fls. 824, em 24 horas, a constituir novo 

patrono, no prazo de dez dias, observando-se que, no silêncio, será nomeada a 
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Defensoria Publica para representá-la.
Sem prejuízo, intime-se também por edital.
10) Em cinco dias, tornem os autos para verificação do cumprimento." (fl. 

22).

Ao manter a decisão, o eg. Tribunal de origem assim se manifestou:

"O impetrante, causídico responsável pela defesa da ré Dalva Lina da 
Silva em processo criminal de crime ambiental, não realizou ato jurídico processual que 
lhe incumbia, e, mesmo a despeito de ter sido intimado a fazê-lo, não se desincumbiu de 
sua obrigação, razão pela qual a MM. Magistrada a quo aplicou-lhe multa de dez 
salários mínimos por abandono de causa e oficiou a OAB para a tomada das 
providências cabíveis.

Objetiva o impetrante o afastamento da multa imposta e a determinação 
de nova intimação para o oferecimento de contrarrazões de apelação.

A segurança deve ser negada.
Em que pese os argumentos trazidos, entendo que a omissão do impetrante 

no caso em análise caracteriza desídia, se amoldando aos requisitos previstos no artigo 
265 do diploma processual penal de modo a haver motivo justificado a configurar 
abandono do processo.

Verte dos autos que o impetrante foi devidamente intimado para oferecer 
as contrarrazões de apelação (fls. 819 dos autos) e, não obstante, quedou-se inerte por 
mais de um ano, ocasionando a sanção de abandono de processo em r. decisão bem 
fundamentada (fls. 837).

A justificativa apresentada pelo impetrante no sentido de que aguardava 
a manifestação do assistente de acusação para somente após apresentar suas 
contrarrazões de apelação não convencem.

Um profissional militante e experiente, com 36 anos de exercício da 
advocacia, caso do impetrante, não pode deixar de cumprir um ato processual quando 
devidamente intimado sob a justificativa, pouco crível, de que apenas aguardava o 
assistente de acusação apresentar a sua manifestação para então fazê-lo.

Caso houvesse a apontada irregularidade (intimação da defesa antes do 
assistente de acusação para apresentar as contrarrazões), um causídico experiente 
como o impetrante poderia fácil e perfeitamente ter cumprido seu dever de 
manifestação e, ato contínuo, apontar a irregularidade, provocando a MM. Juíza a 
quo, profissional diligente e também experiente, que poderia de imediato determinar o 
saneamento da suposta irregularidade.

Contudo, nem um e nem outro caminho foram tomados pelo impetrante, 
que quedou-se inerte e se limitou a apontar que o cartório lhe fez "promessas verbais" 
de que o intimaria novamente para oferecer as contrarrazões, bem como que esteve por 
diversas vezes no cartório para retirar os autos para apresentar as contrarrazões, mas 
que nunca era possível fazê-lo porque estava sempre indisponível.

Nenhuma das alegações foram comprovadas nos autos, restando 
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genéricas e inverossímeis, mormente quando se verifica o enorme lapso de tempo 
transcorrido entre a data da intimação do impetrante para oferecer contrarrazões de 
apelação e a r. decisão que declarou o abandono processual (um ano e dois meses).

Por outro lado, a r. decisão encontra-se bem fundamentada e 
proporcional, porquanto a multa foi aplicada no valor mínimo" (fls. 227-231).

Com efeito, no caso dos autos, ficou devidamente configurada a desídia do 

patrono que, não obstante tenha sido devidamente intimado, quedou-se inerte e não 

apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, não justificando, de 

forma cabível, a suspensão do feito por período superior a um ano, aguardando sua 

manifestação. 

Entendo como bem fundamentada a decisão do eg. Tribunal de origem, ao 

concluir que a propalada experiência do causídico certamente teria determinado procedimento 

diverso. Nesse passo, as alegações no sentido de que o equívoco da Defesa foi ocasionado 

por erro da Serventia, de fato não convencem. Ora, ainda que houvesse qualquer 

comprovação de que o recorrente estaria aguardando nova intimação após manifestar-se o 

assistente da acusação, deveria ter tomado providências quando o prazo para tanto se alongou 

de maneira absolutamente incabível, em total afronta ao princípio da razoável duração do 

processo.

Assim sendo, é impositiva a aplicação da multa prevista no art. 265, do Código 

de Processo Penal, que a prevê do seguinte modo:

"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."

Colaciono precedentes no mesmo sentido:

"PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO 
POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. 
CONSTITUCIONALIDADE.   COMPETÊNCIA   DISCIPLINAR   DA  
OAB.  ALEGADA USURPAÇÃO  NÃO  CONFIGURADA.  AUSÊNCIA  
INJUSTIFICADA  DO DEFENSOR A AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
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1.  Esta Corte Superior firmou entendimento pela 
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.

2. Não há falar em usurpação da competência disciplinar da 
OAB, pois o  art.  265  do  CPP estabelece a sanção pecuniária por 
abandono do processo, 'sem prejuízo das demais sanções cabíveis'.

3.  Colhe-se  da  petição  do defensor dativo que sua falta à 
sessão plenária  do  Tribunal  do  Júri teve o objetivo de tentar impedir a 
realização  do  julgamento,  bem como externou problemas pessoais em 
relação   ao   magistrado.   Tais  circunstâncias,  entretanto,  não 
justificam a inércia do advogado.

4.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança  a  que  
se  nega provimento" (RMS 34.652/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro 
Dantas, DJe 9/3/2016).

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. RECORRENTE ADVOGADO, ATUANTE, NO CASO, 
COMO DEFENSOR DATIVO. PENA DE MULTA POR ABANDONO DE 
CAUSA PREVISTA NA CABEÇA DO ART. 265, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. DECISÃO MOTIVADA. ARGUIDA 
INCONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO 
DE EXISTÊNCIA DE MERA FALTA DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

1. Prevê o art. 265, caput, do Código de Processo Penal, que 
'[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'.

2. No caso, o Recorrente, embora pessoalmente intimado 
nas ocasiões, não praticou nenhum ato posterior à defesa preliminar, 
deixando de atender a dois chamados judiciais para a realização de 
audiência de instrução e julgamento sem que qualquer justificativa para 
as ausências fosse apresentada ao Juízo.

3. Não há se falar em desproporcionalidade da multa 
imposta, considerando sobretudo que não ultrapassou o mínimo 
legalmente previsto de 10 salários mínimos. A tese de que o Recorrente 
não possui condições financeiras de pagar a multa é de todo estranha ao 
rito do mandamus, já que demanda dilação probatória.

4. Até o momento, não há orientação expressa da Suprema 
Corte sobre a constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo 
Penal, razão pela qual o dispositivo se encontra em plena eficácia. Quanto 
à alegação de que não teria sido oportunizado o exercício do 
contraditório, antes de que a multa por abandono de causa fosse aplicada, 
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mencione-se, inicialmente, que a Jurisprudência desta Turma ainda é 
vacilante no ponto. Em sentidos opostos, os recentes julgados:  RMS 
31.966/PR, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador 
convocado do TJ/RJ -, DJe de 18/05/2011 e RMS 32.742/MG, Rel. Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 09/03/2011.

5. No caso inexiste prejuízo processual a ensejar a anulação 
da multa, nomeadamente porque a ampla defesa e o contraditório 
restaram oportunizados mediante impugnação por mandado de segurança, 
tendo o Tribunal de origem inclusive deferido o pleito liminar para 
suspender o pagamento da penalidade. Não bastasse, o Recorrente teve 
oportunidade de se manifestar em ocasião pretérita à aplicação da 
reprimenda e permaneceu inerte, pois foi regularmente intimado de sua 
primeira falta e, mesmo ciente da literalidade do art. 265 do Código de 
Processo Penal, deixou de comparecer também à segunda audiência, sem 
deduzir qualquer justificativa para suas ausências.

6. A alegação de que a conduta do Recorrente constitui mera 
falta de natureza disciplinar não foi suscitada perante a Corte de origem, 
não podendo ser, portanto, conhecida, sob pena de supressão de instância.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido" (RMS 
36.772/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 19/11/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. 
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO 
OCORRÊNCIA. INÉRCIA DOS PATRONOS DO RÉU APÓS INTIMAÇÃO 
POR DUAS VEZES PARA OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. 
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA APÓS A IMPOSIÇÃO DE MULTA 
E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA QUE 
CONSTITUÍSSE NOVO DEFENSOR. ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. 
CABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 
356/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

[...]
2. É devida a aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal na hipótese em que os procuradores do réu, 
embora devidamente intimados por mais de uma vez, sem qualquer 
justificativa deixam de apresentar a respectiva defesa no prazo 
assinalado, protocolando a respectiva petição somente após a 
disponibilização no Diário de Justiça da decisão de aplicação de multa 
por abandono do processo e de determinação de intimação do réu para 
que constituísse novo defensor.

[...]
5. Agravo regimental improvido" (AgRg REsp n. 

1.416.501/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 
DJe 27/11/2014).
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É o voto.
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