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Aspectos ger ais

As alterações que a Lei n' 9271, de 17 de abril de 1996, introduziu no
processo penal brasileiro derivam do preceito exposto na Convenção Ameri
cana sobre Direitos Humanos (retificado pelo Decreto 678/92), que assegura a
citação pessoal como exigência do devido processo legal. É direito fundamen
tal do cidadão saber -se processado criminalmente, para que possa exercer o
constitucional direito de defesa. A nova redação do art 366 do Código de
Processo Penal impõe a suspensão do processo na hipótese de citação editalicia
do acusado revelou que não tenha constituído advogado

Ao mesmo tempo, o novel diploma legal corrige defeito histórico do
processo penal brasileiro, pelo qual o Ministério Público via-se penalizado pela
prescrição da pretensão punitiva oriunda da morosidade processual, causada
pela ausência do réu citado fictamente, com a instituição da concomitante sus
pensão do curso do prazo prescricional

No entanto, é de se lamentar que a lei nova não tenha estabelecido limite
temporal máximo para a suspensão do processo, e nem para a suspensão do
prazo prescricional, e o inconveniente óbvio é que essa indefinição gere nocivas
conseqüências, como por exemplo, a reflexa imprescritibilidade da pena,
inadmitida constitucionalmente em regra Para contornar este óbice, René Ariel
Dotti sugere que "o período máximo da suspensão é fixado pela regra geral de
vinte anos (CP, art 109, I)" (A ausência do acusado e a suspensão do processo,
RI 730/40 I), enquanto Antonio Scarance Fernandes inclina-se por período ain
da maior de suspensão, ou seja, trinta anos, que representa o tempo máximo de
pena privativa de liberdade a ser cumprida por um condenado ("A Revelia no
Processo Penal", painel promovido pela Escola Paulista do Ministério Público,
DOE 10071996, pág. 24). Entretanto, essa solução é grave demais a partir do
confionto com os prazos prescricionais diferenciados, adotados no Código Pe
nal, em razão da pena máxima cominada a cada delito, motivo pelo qual o termo
final da suspensão do processo há se medir pelos mesmos critérios da tábua do
art 109, do Código Penal Não parece lógico que um processo de contravenção
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por falta de habilitação para direção de veículos na vía pública, permaneça
suspenso pelo mesmo período que um latrocínio Assím, a regra que deve ser
estabelecida é a de que a revelia decorrente de citação por edítal implica a
suspensão do processo e do prazo prescricional pelo mesmo prazo previsto
para a prescrição da pretensão punitiva daquele críme ou contravenção (art
109, Código Penal); ultimado este período de suspensão do processo e do pra
zo prescricional, reínicia-se o decurso do prazo da prescrição da pretensão
punitiva, computado de acordo com as regras do mesmo art 109, do Código
Penal

Convém advertir que em se tratando de prescrição da pretensão punití
va, são incogitáveis a prescríção interconente e a retroativa com a contagem do
prazo em que suspenso o processo (art 110, §§ l'e 2', Código Penal), porquan
to absolutamente incompatíveis com a lei nova que livrou desse efeito a preten
são, vedando que o acusado dela se aproveitasse por obra de sua vontade, e que
só servia para disseminação da impunidade

De modo algum, é lícito inferir que a lei nova baniu do processo penal
os institutos da revelia e da citação ficta Apenas apresenta como pressuposto
de desenvolvimento do processo a citação pessoal. Ocorrida esta, admite-se a
imposição dos efeitos da revelia, como expressam os arts 366, § 2', e 367, do
Códígo de Processo Penal com a nova redação. A citação por edital, por sua
vez, também não foi abolida: infrutífera a citação pessoal do acusado, esgota
dos os meios de sua localização, será cabivel, e somente provocará a suspen
são processual, o réu não comparecer ao interrogatórI.o ou não constítuir ad
vogado

No período anterior à eficácia da leI. nova, ajurisprudência decretava a
nulidade de processo com citação por edital diante da inocorrêncía da exaustão
de diligências para localização do acusado, e viabilização de sua citação pesso
al (RI 609/445,612/436,658/369,678/395), salvo na hipótese de infrutífera
tentativa de citação pessoal do acusado no endereço por ele declinado (RU 69/
348, RI 538/329, RI 707/400, RI 718/508)

Pela legislação revogada, a citação editalícia regularmente efetivada
críava a presunção legal da ciêncía da acusação e das conseqüências da revelia
pelo réu Agora, com a vigência da Lei n' 9 271, a ausência do réu ao processo,
após a citação por edital, implica presunção inversa: a citação não se aperfeí
çoou, inexistindo lide corretamente constituída, impondo-se a suspensão do pro
cesso e do prazo prescricional até o comparecimento do acusado ou a constitui
ção de defensor O legislador, portanto, enfrentou a questão da ausência de
revelia na citação editalícia, instituindo a suspensão do prazo prescrícional como
forma de compensação pela contumácia agora inadmitida

A providência legislativa não importou na impossibilidade da imposi
ção da revelia decorrente da citação editalícia. A hipótese do art 362, do Códi
go de Processo Penal, arri11laesta conclllsão .. Assim, é permitida a citação por
edital de acusado que, embora em lugar certo e sabido, venha a se ocultar para
impossibilitar a citação pessoal, objetivando impedir o prosseguimento da ação
penal em detrimento do processo e da sociedade. Ajurisprudência do Superior
Iribunal de Justiça destaca a viabilidade da citação editalícia nesta hipótese,
quando o acusado "astuciosamente e por várias vezes, se recusou a receber, em
seu local de trabalho, o oficial de Justiça encarregado de sua citação" (5' nu
ma, DJU 03JLl992, pág. 19772; 6' Iurma, DJU 3011 1992, pág 22636)

Em tal hipótese, não haverá lugar para a suspensão do processo e do
prazo prescricional. Pois, é evidente que não pode dita conduta (que merece
reprovação) beneficiar aquele que a provoca. A lei nova não revogou o art 565,
do Código de Processo Penal, que afasta a decretação de nulidade quando a
parte der causa ou concorrer para ela Mas, há um dado fático insuperável: a
ocultação revela que o réu tem conhecimento da acusação, e seu o~jetivo é se
frutar ao devido processo legal mediante ardil. Portanto, nesta hipótese,per
manecerá válida a citação editalícia como efetivo ato de chamamento e de
constituição do devido processo legal e, após, será hígida a decretação de sua
revelia, com o prosseguimento regular do feito até decisão final, restando
inaplicável a nova redação do art 366, do Código de Processo Penal, como
observa Damásio Evangelista de Tesus (Revelia e Prescrição Penal, RI 732/
508) Ninguém pode premiar-se com a própriajactura

Líber dade provisória e fiança
Pela sistemática processual penal existem delitos que permitem à pes

soa, ao ser presa em flagrante, possa responder o processo em liberdade provi
sória mediante fiança, assumindo o dever legal de comunicar o seu endereço, e
dele não se ausentar, sob pena de quebramento de fiança (arts 328,341,343,
350 e 369, do Código de Processo Penal). A idêntico dever se submete aquele,
que, na mesma situação, venha a obter a líberdade provisória sem fiança, nos
termos do ar! 310, e parágrafo único, do Código de Processo Penal

Desta maneira, se após a instauração da ação penal o réu der causa à
aplicação do art 366, do Código de Processo Penal, o Juiz deverá, de oficio ou
a requerimento do Ministério Público, revogar o beneficio, e determinar a ime
diata expedição de mandado de prisão cautelar do acusado, suspendendo o pro
cesso e o prazo prescricional até o comparecimento espontãneo ou coercitivo do
acusado

A prática vem indicando que essa medida é proficua no sentido de ar
rostar a tentativa de impunidade, e se "justa ao desiderato da inovação legislativa,
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que tem o mérito de balancear eqüitativamente as armas da acusação e da defe
sa no processo penal brasileiro. A prática mostra resultados positivos, na medi
da em que réus não localizados nos endereços por eles declinados, tomam ciên··
cia da ordem judicial de recolhimento, e comparecem espontaneamente ao pro
cesso, aperfeiçoando o ato citatório, o que viabiliza o prosseguimento do feito e
o restabelecimento da liberdade provisória com ou sem fiança

Produção antecipada de prova
Outro aspecto de relevo é a possibilidade de produção antecipada de

prova. A lei não cuidou de estabelecer os requisitos e condições para tanto,
limitando-se apenas a garantir o contraditório (art 366, § I'), deixando ao cri
tério judicial a conveniência da urgência na produção da prova Porém, o pru
dente critériojudicial não pode ficar à mercê do arbitrio, havendo a necessidade
de assentar-se o poder discricionário à inteligência de disposições semelhantes
na processualística penal (arts .. 92, 93 e 225, do Código de Processo Penal) e
civil (art 846, Código de Processo Civil). Deste modo, havendo razoável prog
nóstico de que a instrução criminal que se desenvolverá com o futuro e incerto
comparecimento do réu revel citado por edital, quando claudica a suspensão do
processo, est"ja comprometida a partir de fundado receio de seu perecimento
naquele termo, será sempre possivel adiantar a produção de prova, de qualquer
natureza, para garantia da efetividade do processo .. Assim, se escoima a possi
bilidade de se tornar ocioso e inútil o desenvolvimento da lide após o término da
suspensão do processo previsto na lei, incerteza que somente beneficiaria o
acusado que escapou ao seu regular processamento, e indiretamente, angaria a
partir de meio ilícito maiores vantagens para sua absolvição

Mais angustiante é o problema da prova testemunhal Dos estudos e
ensaios publicados a respeito, a grande maioria inclina-se pela interpretação
literal do art 225, do Código de Processo Penal, com sua aplicação restrita às
hipóteses nele destacadas (ausência, doença e, ou, idade avançada da testemu
nha).. Diverge-se desta orientação porque a prova testemunhal acusatória deve,
inclusive nos casos de suspensão do processo e da prescrição, ser produzida
com a maior brevidade possível, pois sua natureza revela que ela é sempre

urgente
A interpretação literal do citado art 225 não procede, porque a menci

onada norma não prevê a matéría (que é nova), e sequer a impossibilita expres
samente. Há considerar que a memória humana é limitada. As pessoas são dife~

rentes, e cada qual, à sua maneira, vê, encara e deposita na memória um fato E
claro que, excetuados os que diariamente estão envolvidos no combate ao cri
me, presenciar uma atividade delituosa sempre redundará maior destaque, mas
não se pode olvidar que limitada a certo lapso temporaL Sempre foi das maio-

res, senão a principal reclamação endereçada ao processo penal, a morosidade
decorrente de um código de processo ultrapassado e burocrático, não só na
conclusão do feito, mas, e notadamente, na produção da prova testemuuhal,
impossibilitando, ou, ao menos, reduzindo a possibilidade da devida apuração
da violação penal, pois se sabe que um depoimento tardio perde grande parte de
seu vigor probante..

Diante desta inexorável realidade, surgiram leis - especialmente a Lei
n' 9099195 - como forma de agilização procedimental dos delitos de menor
potencial ofensivo, que sempre representaram o grande fluxo de processos
criminais, oferecendo ao Poder Judiciário maior dinâmica, inclusive na co
lheita da prova, para, em compensação, facilitar a repressão de delitos de mai
or gravidade ou relacionados ao crime organizado.

Pode parecer, à primeira vista, que esta é também a finalidade da Lei
n' 9271/96, pois se o processo e o prazo prescricional são suspensos, não
havendo motivo para que o mesmo venha a ser instruído quando o infiator não
tem ciência oficial de sua existência Mas, a finalidade da lei é diversa Visa
garantir efetivo respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e
não como instrumento de agilização do Poder Judiciário pela paralisação do
processo e da prescrição, dado que este é o oJ:,jetivo da Lei n' 9 099/95

Portanto, tendo em vista a falibilidade do homem e as limitações da
memória humana, não há como escapar da conclusão lógica de que a prova
testemunhal deve ser produzida em juízo, considerada medida urgente, ainda
quando presentes as condições do novo art 366, do Código de Processo PenaL

Suspensos processo e prescrição deverão ser ouvidas as testemunhas
arroladas na denúncia com a presença de advogado dativo, e, a seguir, aguar
dar-se o comparecimento do acusado que, efetivando-se, contará com a possibi
lidade de produção de prova regularmente requerida por sua defesa Estar-se-á
garantindo ao acusado obediência aos princípios constitucionais invocados, e
ao mesmo tempo salvaguardando a sociedade, evitando com isso que o processo
seja o instrumento da impunidade, acusação bem aceitável na medida em que
o Estado não produziu a prova que lhe era possível e tinha a obrigação de fazê
lo em prazo razoável, pois forçoso convir que esta dificilmente será efetivada
se decorridos dez anos de suspensão do processo, por exemplo

Convenientemente também trazer à baila outro arguniento extraído da
interpretação sistemática Na suspensão do processo decorrente de questão pre
judicial (arts 92 e 93, do Código de Processo Penal), instituto bem assemelhado
ao introduzido pela novel legislação, o Código de Processo Penal é taxativo ao
esclarecer que o curso da ação penal ficará suspenso, sem pr"juízo, entretanto,
da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente É, pois,
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do próprio código que se retira a consideração da natureza urgente da prova

testemunhal
A 6' Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

perfilhou esta orientação, afastando a alegação de constrangimento ilegal na
determinação de produção antecipada da prova t~stemunhalacusatóna, adotan
do o lúcido parecer do Procurador de Justiça Alvaro Busana, que,con~tlUlU
proficiente paralelo aos institutos da suspensão do processo da Lei n 9 271 e a
deconente de questão prejudicial, de forma a evidenciar que, em ambos, o tra
tamento há de ser idêntico, admitindo a produção antecipada da prova testemu
nhal (Habeas Corpus 214563-3/5), Relator Desembargador Lustosa Goulart,

(199 1996, v.u.)
Por fim, o art 366, § 2', expressa que o comparecimento espontân~o,do

acusado supera a suspensão. Providência imediata que dai deflUl e a
obrigatoriedade de seu interrogatório. As provas antecipadas não perdem sua
valia pois realizadas sob o contraditório A regra, no entanto, se aplica somente
aos ;asos de réu revel citado por edital O réu revel citado pessoalmente tem
tratamento diferente, expresso no art 367, porque foi de sua opção a renúncia
ao devido processo legal, ao passo que o revel citado por edital a lei não presu

me esta opção

Inetroatividade da lei
A alteração legislativa é completamente irretroativa O ar! 2' da Lei ~'

9271/96 fixa vacatio /egis no período de sessenta dias, a partu de 17 de abnl
de 1996 A eficácia da inovação legislativa foi propositalmente protaída para
que fossem aplicadas exclusivamente as inflações penais oconídas após esse
período, atingindo somente os processos criminais novos.

A Lei n' 9 271/96 apresenta normas de direito material e processual. A
suspensão do prazo prescricional, segundo Mau!o Viveiros, constitui sanção
processual, pois a lei "outorgou ao acusado a opçao clara de contmu,:u exercen
do o seu "direito de fuga", mas sancionou-a com a pena da suspensao do prazo
prescricional pelo tempo que durar sua ausência" (Suspensão do processo e
suspensão do prazo prescricional, Boletim IBCCnm 48/03, novembro de 1996)

Para Damásio Evangelista de Jesus, contemplando a Lei n' 9 271/96
normas processuais e materiais - "é irretroativa por inteiro, não tendo ~plica

ção aos processos em curso de réus revéis citadospor edital q~e praticaram
infrações penais" anteriores à sua eficácia (Revelia e Prescnçao Pena~, RI
732/505) De fato, sendo a suspensão do prazo prescricional norma de direito
material, é vedada a sua aplicação às infrações praticadas antes da sua eficá
cia, sob pena de implicar tratamento pr~judicial ao acusado

É absolutamente incompossível a parcial aplicação retroatíva da Lei r1
9271/96, determinando a suspensão do processo, em face da vigência do novo
artigo 366 do Código de Processo Penal; com a redação que lhe deu a citada lei,
eficaz desde o día 17 de junho de 1996, sustentando-se que a mesma, sendo de
caráter misto (com características de direito penal e processual penal), deve
retroagir (parcialmente) naquilo que é mais favorável ao réu, e excluindo da
retroatívidade a parte aonde se ordena a suspensão do prazo prescricional

De fato, a mitigação na nova regra, que prevê, de forma clara, que, em
caso de revelia, com citação por edital," ficarão suspensos o processo e o
curso do prazo prescricionaL.", não pode ser efetivada, pois, a redação atual
do artigo 366 do Código de Processo Penal, ao suspender o curso da prescrição,
introduziu norma mista, de cunho penal e processual penal, nitidamente mais
gravosa ao acusado, não podendo, assim, determinar o seu sobrestamento, sob
pena de violação do disposto no artigo 2' do Código de Processo Penal, que
consagra a parêmia tempus regit actum

Como bem lembrado por André Vinicius de Almeida, na exposição de
motivos do encaminhamento do então pr~jeto de lei ao Poder Legislativo, cons
tou, de maneira expressa que "a proposta integra um elenco de medidas destina
das ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional penal, propiciando-lhe maior
celeridade, racionalidade e eficácia, o que também trará reflexos na redução da
impunidade" (Edição Especial do Boletim IBCCrim, Edição Especial, pág 6)..

No conflito entre normas de direito material e processual de um mesmo
diploma legal, que não podem ser dissociadas uma da outra, porque a norma
processual (suspensão do processo) tem como decorrência automática a inci
dência da norma material (suspensão do prazo prescricional) - dado que a lei
orientou-se por instituir tratamento igualitário à acusação e à defesa, gerando a
primeira em benefício do acusado e a segunda em vantagem da sociedade.. A
solução é a illetroatividade integral, como entende Damásio Evangelista de
Jesus ao assinalar que "temos, então, uma disposíção mista, ímpondo princípíos
de direito substantivo e processual. Quando isto ocone, prevalece a de natureza
penal. E assím convém, uma vez que a suspensão do processo gera, fatalmente,
o impedímento do decurso prescricional. Ojuiz, nos termos da nova legislação,
sobrestando o processo provoca automaticamente a suspensão do lapso
prescricional, proibindo que o feito se dirija à extinção da punibilidade.. Não
pode, pois, dissociar as duas formas de suspensão, a do processo e a da prescri
ção para se conferir à lei incidência imediata no que tange ao sobrestamento da
ação penal (CPP, ar! 2"), e efeito illetroativo na parte em que impõe a suspen
são da prescrição (CP, ar! 2', parágrafo único)" (Revelia e Prescrição Penal,
Jornal MP Paulista 13, pág. 3) No mesmo sentido, são as pioneiras decisões do
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus 211571.3/0,
5' Câmara, Relator Desembargador André Mesquita; Habeas Corpus
213 053-3/0, 6' Câmara, RelatOl Desembargador Gentil Leite, ambos por
votação unânime)

Permita-se alguns adminiculos Nem mesmo a possível suspensão do
processo pode ou deve ser interpretada como mais benéfica ao réu .. Na verdade,
isto só ocorreria, se a suspensão acontecesse após sentença condenatória Antes
disso, havendo a possibilidade de absolvição (inúmeros são os casos de réus
revéis absolvidos, por diversos motivos), é, no mínimo prematuro, sem se co
lher a prova, falar em lei mais favorável ao acusado, especialmente quando,
ainda que se admitindo a possibilidade de fixação de termo final à prescrição
(fato esquecido pelo legislador que aparentemente inseriu a perpetuidade pro
cessual, cuja constitucionalidade é questionável, em face da regra da
prescritibilidade), a pendência processual continuará existindo pOl período muito
mais longo (pena em abstrato) do que em caso da própria condenação, onde tal
prazo se conta pela pena em concreto

E, ainda, a probabilidade, agora maior, de que o mesmo, tendo decre
tada a sua prisão preventiva com o escopo de viabilizar, ao menos, a citação
pessoal, sem que exista prova segura da sua culpabilidade, fato que também
lhe é mais gravoso. É um paradoxo se falar que tal condição lhe é mais favo

rável
Há também o interesse da sociedade que assiste, atônita, o surgimento

de legislação que cria, sob o manto de não se condenar ninguém à revelia, o
processo penal facultativo Muito embOla o Ministério Público, órgão do Esta
do encarregado da promoção exclusiva da ação penal pública (art 129, inc I,
Constituição Federal), seja o dominus liti,s, a alteração produzida pela Lei n"
9.271/96 transformou o réu emtitular da ação penal pública, pOlque deixa ao
seu alvedrio o desenvolvimento da lide De ülto, basta que o réu, de alguma
forma, se furte à citação (o que não é muito difícil), para que o processo não
tenha prosseguimento A justiça penal fica subordinada à condição suspensiva,
que é a vontade potestativa do acusado

O modelo português

É indiscutivel que o processo penal, por influir no status libertatis do
cidadão, deve primar pOl julgamentos e condenações a salvo da revelia, mas o
Estado precisa ter outras alternativas que obriguem o réu a comparecer em
juízo para se defender das imputações da acusação, fato também olvidado pela
novel legislação

De fato, inspirando-se no direito processual pOltuguês, o legislador bra
sileiro fez a lei pela metade, limitando-se a conceder, "quando for O caso" a

possibilidade de decretação da prisão preventiva, fato que, obviamente já exis
tia, olvidando-se da imposição de restrições civis que pudessem "induzir o acu
sado", ou s~ja, que configurassem meioscoerCÍtivos para o desenvolvimento do
processo a partir da citação pessoal, abrindo a oportunidade de defesa e devido
processo legal ao acusado.

Hús restrições estão previstas no Código de PrOcesso Penal lusitano
Além-mar, a falta do acusado suspende a audiência,.mas ojuiz deve tomar as
medidas necessárias e legalmente admissíveis para obter o seu comparecimen
to, sujeitando-o a detenção ou a prisão preventiva (art 333, n' 2) Se for
injustificada, e após a realização de todas as diligências legalmente admissiveis,
não for possível a citação pessoal ou a execução da prisão preventiva, dar-se-á
a citação por edital com a cominação da revelia (art 335, n' 1), que implica a
suspensão dos termos ulteriores do processo até a apresentação do réu, sem
prejuízo da realização de atos urgentes (art 336, n' 1), medida que caduca com
o comparecimento espontâneo ou a detenção do acusado (art 336, n" 3)

Entretanto, a declaração de contumácia (revelia) implica uma série de
medidas coercitivas na órbita civil, tendentes ao comparecimento do acusado,
tais como a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial cele
brados após essa declaração e a proibição de obtenção de documentos, certi
dões, ou registros junto a autOlidades públicas, bem como o arresto (total ou
parcial) dos bens do acusado quando a medida se mostrar ineficaz para caduci
dade da contumácia (art 337, n' 1,3 e 4)

Tais providências obrigatórias, aliadas à detenção do faltoso para com
peli-lo a ingressar no processo e ao decreto de prisão preventiva (arts.. 116, n'
3; 333, n' 2), esquecidas pelo legisladOl brasileiro, reduzem a possibilidade do
processo penal facultativo ou pendente da vontade do réu

Ora, não bastasse a omissão da lei referente ao termo ad quem da
suspensão do prazo prescricional, que reclama urgente pacificação pretoriana
para dissipar qualquer possibilidade de processos (rectius: penas)
imprescritíveis, alargando absurdamente as exceções de garantia constituci
onal (art 5', incs XLII a XLVII), deveria, ao mesmo tempo em que se procu
ra a garantia real do devido processo legal, através da citação pessoal, dotar
seus órgãos de instrumentos e meios para localização de pessoas (criando
um órgão nacional de capturas e localização de pessoas), não sendo incogitável
que o Ministério Público requisite, ou requeira ao Juiz, enquanto dura a sus
pensão processual, diligências do aparelho policial para localização do acu
sado, a fim de viabilizar a citação pessoal e o prosseguimento do processo
com um final pronunciamento jurisdicional que interessa tanto ao cidadão
quanto à sociedade.

 

 



72 Justitia, São Paulo, 59 (179/180), jul/dez 1997 DOUTRINA 73

Decretação obrigatória da prisão preventiva

A prisão preventiva é de gr ande valia e importância, em face da
suspensão do processo .. Se é certo que a suspensão da prescrição beneficia
a acusação (ou melhor, alforria a parte pública dos efeitos nocivos da
prescrição), é verdade que à sociedade não interessa que os processos
criminais fiquem em compasso de espera por longo tempo, e que por ser
elementar o limite dessas duas suspensões não consiga o acusado dele se
aproveitar em detrimento do jus puniendi, merecendo sempre o delito
uma reprimenda social justa e imediata, tanto quanto a rápida solução
dos litígios

A imposição da prisão preventiva é um instrumento valioso para a de
finição do status libertatis do cidadão e para a agilização do jus puniendi,
dissipando a sensação da impunidade, sob pena da lei nova oferecer ao acusa
do uma nova forma (mais requintada) de frustrar a aplicação da lei penal e
açambarcar os fins a que se destina o processo penaL

Com efeito, a evasão do distrito da culpa é forma de subtrair-se, o
acusado, à citação pessoal, e a dificultar, ainda mais, a aplicação da lei penal
mediante o regular e contraditório desenvolvimento do processo penal Por
isso, para garantia da instrução criminal e eficácia de a lei penal, acertada é a
prisão preventiva, pelo menos para se concretizar a citação pessoal do acusa
do, a exemplo do que é possível no direito lusitano

Lucas Pimentel de Oliveira assim também se manifesta, expondo que
"se a simples probabilidade de evasão já justifica a prisão processual, quanto
mais a revelia decorrente de citação fícta", que apresenta como instrumento de
combate à impunidade (A revelia e a suspensão do processo, Jornal MP PauJista
12, págs 14/17, julho de 1996)

Compete observar que ajurisprudência do Tribunal de Justiça de São
Paulo salienta que "é legítima a decretação de prisão preventiva, se atlora dos
fatos o pericu/um in mora, a exigir a segregação do agente antes mesmo da
decisão de mérito, para preservar os valores sociais mais altos de asseguramento
da ordem pública, da regular colheita das provas e da realização da norma
penal" (RI 689/348), explicitando que "no conceito de ordem pública, não se
visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de
sua repercussão" (TU 155/331), não sendo ocioso registrar que a jurisprudên
cia assenta que a fuga do distrito da culpa, por parte dos autores de delitos, já
no curso do processo, é causa suficiente para a medida acautelatória (RT 6641
336, 598/359)

Do recurso contra a decisão que decreta a suspensão do processo

A decisão judicial que ordena ajndevida suspensão do processo ou
deixa de ordenar a devida suspensão do processo, deve ser motivada - como
toda e qualquer decisão judicial (ar! 93, inc IX, Constituição Federal) - e é,
sempre, recorrível Se tem sustentado que o recurso cabível é a apelação, com
base no ar! 593, inc lI, do Código de Processo Penal, pois o despacho atacado
deve ser considerado como decisão interlocutória mista, com a interrupção de
uma fase do procedimento, sem a análise de mérito

Ensina Fernando da Costa Tourinho Filho "ser aplicável a interposição
de apelação, nos termos do inciso II do citado artigo da lei, às decisões com força
definitiva, denominadas interlocutórias mistas, se para elas não houver sido pre
visto o recurso senso stricto Podemos dizer que elas encerram a relação proces
sual, sem julgamento de mérito, ou, então, põem termo a uma etapa do procedi
mento" (Processo Penal, ed Jalovi, 4' volume, 5' edição, pág. 298). Diverso não
é o entendimento de José Frederico Marques, para quem "a apelação é o recurso
cabível contra decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por
juiz singular, desde que, de modo expresso, não preveja a lei processual, contra a
sentença, o recurso em sentido estrito (Código de Processo Penal, ar! 593, n' lI).
São decisões definitivas apeláveis as sentenças processuais ou estritamente
terminativas, exceto aquelas mencionadas nos n~ I, lI, III, IV (só a de impronúncia)
e XIII do artigo 581 do Cód.. de Proc Penal () Grande elenco de decisões
apeláveis são encontradas entre aquelas qualificadas como "interlocutórias mis
tas", isto é, que a lei mencionada sob o "nomem juris de decisões com força
definitivas" (Cód. de Proc. Penal, art 593, n' 11)", ("Elementos de Direito Pro
cessual Penal", voL IV, Forense, 1965, págs 226/227)

Aliás, no único dispositivo semelhante à nova lei, previsto no Código de
Processo Penal, ou seja, a hipótese de suspensão do processo por questão pr~ju

dicial (ar! 93), deixa claro a possibilidade de recurso no caso da sua ocorrência
(ar! 93, § 2', contrário senso) e, diante da ausência de recurso específico, o que
mais se amolda aos fatos é, efetivamente, a apelação.

Já, Damásio Evangelista de Jesus e Antônio Scarance Fernandes ace
nam com a hipótese de recurso em sentido estrito ("A Revelia no Processo
Penal", painel promovido pela Escola Paulista do Ministério Público, DOE
10 7 1996, pág 24), entendimento que vem obtendo a preferência nas 2' e 4'
Câmaras do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, enquanto a
sua 13' Câmara admite a correição parcial

De qualquer forma, até a uniformização dajurisprudência, e desde que
interposto dentro do prazo legal, mesmo não se entendendo pertinente a apela-
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ção, admite-se o seu recebimento como correição parcial ou recurso em senti
do estrito, em razão do princípio da fungibilidade dos recursos, tendo em vista
a novidade da questão, onde não se faz previsão de recurso específico,

\

 

 




