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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gab. Desª. Maria Zeneide na Câmara Cível

 

 

 

Agravo interno em Agravo de Instrumento n. 0800439-88.2023.8.20.0000 

Agravante:  Hipoliton Sael Holanda Melo.  

Advogada:  Donnie Allison dos Santos Morais (7215/RN).  

Agravados:  Câmara Municipal de Porto do Mangue, Izidro Gonçalves Monteiro Junior, João 
Cirilo de Brito Neto, Antônio Ailton de Souza Silva e Juscelino Gregório da Silva.

Advogados:  Brunno Ricarte Firmino Barbosa (16464-A/RN) e outros. 

Relatora:   Desembargadora Maria Zeneide Bezerra.      

 

RELATÓRIO 

 Hipoliton Sael Holanda Melo interpôs agravo de instrumento visando

desconstituir decisão do Juiz da 1ª Vara da Comarca de Areia Branca/RN (ID17930541) que

revogou medida liminar anteriormente deferida, que determinou a suspensão dos atos processuais

adotados sem comunicação prévia ao recorrente, denunciado no processo de impeachment nº

 oriundo da Câmara Municipal de Porto do Mangue.003/2022

O pleito liminar restou indeferido pela Juíza substituta do gabinete do

Des. Virgílio Macêdo (ID17947901), o qual, no entanto, ao assumir suas funções, alegou-se

suspeito para decidir o feito (ID18915669), ocasionando a distribuição de recurso para minha

relatoria.

O Agravante peticionou pedindo a reconsideração da medida de

urgência negada (ID18010568), alegando que não fora comunicado previamente, nem o defensor

dativo, das reuniões da comissão processante ocorridas após 30.11.2022, inclusive a que excluiu a

fase de instrução e depoimento pessoal do denunciado, ocorrida em 20.12.2022, o que causa

flagrante cerceamento de defesa.

Diz, ainda que a simples nomeação do defensor dativo sem a

comunicação prévia importa em prejuízo.
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Apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID18654655), a parte

agravada pugna pelo conhecimento e desprovimento do reclame.

É o relatório. Decido

O recorrente postula reconsideração da decisão monocrática que

indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal requerida, ao argumento de nulidade de

procedimento administrativo de impeachment, por cerceamento de defesa.

Pois bem. A permissibilidade de concessão de tutela de urgência

decorre do preenchimento de todos os requisitos inerentes ao artigo 300 do Código de Processo

civil, o qual dispõe o seguinte:

  Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1  o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada

se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após

justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando o feito, observo que o denunciado recebeu integralmente

cópia do processo administrativo no dia 25/11/2022 (ID17949046 – P.44), e não apresentou

defesa no prazo legal, o que resultou na nomeação de advogado dativo para este (ID17949047 –

P.5/6). Este ato de nomeação, está previsto na norma de regência (art. 2º, I, do Decreto-Lei nº

201/67), a conferir:
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Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum

do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as

seguintes modificações:

I - Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do

acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se

o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á

nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no

mesmo prazo. Destaques acrescentados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça compreende que nas cidades

que sejam atendidas por Defensores Públicos, que é o caso dos autos, a estes devem recair o

encargo, de modo que a nomeação de Defensor dativo constitui nulidade, mas não absoluta,

podendo haver ratificação dos atos anteriormente proferidos pelo profissional, se não houver

prejuízo à defesa, consoante decisão que colaciono:

(...)

A resposta à acusação foi devidamente oferecida pelo causídico

nomeado pelo Magistrado.

Sobre a questão, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "Não se

justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada

e habilitada à defesa do hipossuficiente" (RHC n. 106.394/MG, Rel.

Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 8/2/2013).

Não olvido que o STJ entende não ser absoluta a regra acima exposta.

Veja-se:

(...) III - A providência judicial impugnada é plausível, notadamente

quando se considera que, ainda que se tratasse de réu desprovido de

recursos financeiros para contratar advogado, a Defensoria Pública

não deteria a exclusividade do exercício de defesa de tais pessoas,

assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido

pela Defensoria Pública.
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IV - A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "Por

mais que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido preferência

de nomeação da Defensoria Pública para representação do réu incapaz

de custear seu próprio patrono (se a Defensoria está devidamente

estruturada no local), tal interpretação é passível de uma série de

exceções e mitigações e não impede a substituição pontual do

Defensor Público por defensor dativo." (RMS n. 49.902/PR, Quinta

Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/05/2017).

V - A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em

consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no

art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado n. 523 da

Súmula desta Corte: "No processo penal, a falta da defesa constitui

nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova

de prejuízo para o réu."

(...) Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e desprovido.

(RHC n. 105.943/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe

18/2/2019, grifei) Todavia, não vejo nos autos circunstância apta a

ensejar a mudança da conclusão exarada por ocasião do deferimento

parcial da liminar, que está em consonância com a compreensão da

Suprema Corte.

Relativamente ao pleito de declaração de nulidade dos atos já

praticados, como bem assentado no decisum anteriormente prolatado,

a defesa não logrou demonstrar que a ação do advogado nomeado pelo

Juiz tenha implicado prejuízo ao réu, notadamente quando constatado

que o referido causídico ofereceu regularmente a resposta à acusação.

Tal circunstância afasta a necessidade de anulação dos atos por ele

envidados, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief,

concepção que, aliás, também se alinha à prescrição da Súmula n. 523

do STF, in verbis: "No processo penal, a falta de defesa constitui

nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova

do prejuízo para o réu".

(STJ. HC n. 457.443, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de

29/06/2021).
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E, na hipótese, o Defensor dativo, a meu sentir, não apresentou defesa

a contento (ID17949047), eis suscinto na tese de negativa de autoria, além de ter realizado pedido

genérico de produção de provas, quando deveria ter especificado estas e apresentado um rol de

testemunhas, pois foram ouvidas muitas pessoas no procedimento que embasou a denúncia. Não

o fez porque sequer procurou o recorrente, conclusão que retiro do último pedido da contestação,

ao dizer que “não teve oportunidade de conversar com o mesmo”.

É inadmissível o profissional aceitar o encargo de defender uma

pessoa importante numa comunidade, numa imputação grave, de cunho político e de grande

repercussão no município, por se tratar de impeachment do prefeito, e apresentar contestação

frágil, unilateral, sem ao menos conversar com o acusado, para saber sua versão e montar uma

estratégia sólida pra repelir a denúncia.

Logo, há clara deficiência na defesa técnica, para não dizer ausência,

que culminou com patente prejuízo à defesa do demandado, pois a instrução foi suprimida

exatamente porque o defensor não especificou as provas como deveria, na medida em que a

comissão processante asseverou que este “não mencionou o arrolamento de testemunhas, nem

tampouco a juntada de provas adicionais” (ID93303243 – processo originário). Aqui reside a

primeira nulidade do feito.

Noutro aspecto, é bom ressaltar que o denunciado não estava em lugar

incerto e não sabido, apenas não apresentou contestação, e, neste cenário, deveria ter sido

intimado para todos os atos e diligências, bem assim, ter sido ouvido ao final da instrução para

dar sua versão aos fatos, ainda mais se tratando de parte assistida por defensor dativo, pois assim

determina os dispositivos legais do diploma supracitado, que destaco:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara,

por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito,

se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor,

com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante

for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a

Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de

acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a

Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se

necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o
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suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a

Comissão processante.

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão,

determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu

recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos

presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante,

com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais

elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os

trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a

remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para

que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique

as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo

de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por

edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três

dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido

o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro

em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da

denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a

Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará

desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências

e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do

denunciado e inquirição das testemunhas.

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do

processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a

antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe

permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular

perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de

.interesse da defesa

Além do que, inexiste também a demonstração de intimação do

defensor dativo para se fazer presente aos atos processuais, o que reforça ainda mais o vício

insanável do cerceamento de defesa.

Enfim, com estes argumentos, vislumbrando a presença da

probabilidade do direito enaltecido e o perigo de dano, pela eminência de cassação do autor no
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cargo de prefeito, reconsidero a decisão monocrática (ID17947901), e DEFIRO A TUTELA

ANTECIPADA RECURSAL, para reconhecer a nulidade processual do processo administrativo

de impeachment do prefeito do município de Porto do Mangue nº nº 003/2022, desde a data da

nomeação do defensor dativo, em 13.12.2022 (ID93303242), devendo, para tanto, ser nomeado

defensor público, em face da revelia do demandado.

Comunique-se imediatamente ao Juízo singular.

Publique-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, conclusos.

 

Desembargadora Maria Zeneide Bezerra 

Relatora
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