
-=<"- " :- - quando existia_ no proc~sso pena! · apenas ' · cessado sem ter plena ciência .da acusação 
· --· uma únic_a.espécie _çle citação· ficta nó p,ro- . que lhe/ é impu,tada, cfue certamente será 

?"; • -::- • cesso penal (c_i,tqção por'edit~l). Atualíne_n-. 'prejudiçad9 no ~a_so de não s.er estendida-a 
c : te, com a · introdução da outra-espécie de _ aplicação ·do art. 366, ÇPf,,para os casos de 
·- _ · .J. , cüa,ção. ficta no pr~~ess~ ))e~al ( cit/aç_ão citação ficta n-a modalidade de hora éertá. 
~ "'--- 11111( por h,ora certa), a nao_ ap.hcaçao analog1c~ - Diante desta breve exposição. e dos ar- . 

z ao art. 366; CPP,' aps ca~os de c_· itaÇão por guhlentos expostos, torna-se forçoso 'con- -
/_·, -·~ hora certã 'gera ufu tratamento desigual c:luir no. sentido da aplicação analógica do 

e · inac_eitá;vel em um- processo penal de " art. 366, CPP, ·aos casos de citação· por h, ora 
~ · cu'nho garantista, posto que ~quele que for certa, como forma d~ garantir a isonomia-
"'~ citado por edital_ terá direito à suspensão entre àqm;les qu_e dtados .fictamente, não. 
~ do prgcesso, .~endo seu dü;dto de ~efesa e _ / coinparec~.m- n,em, constituem defensor, e' 

. -e _ _,..de pr~sênç_a garantidós_/qu~nc!ó compar~- -~ também como forma de-gar~ntir em ambas 
~ a:· cer em )_lljzo, por~m aq~ele ~üe for-cit-ado a·s situações o direiro de .d~fe-sa e de presen'-

. ' pochora cêrta ~era tramlta_ndo, contra suf Çfl do acusado. 
_, . ~- pessoa·, proçesso .cri~inal à: sua-completa r . • , 

' revelia. P~rtànto, a mera interpretação gra- NOTAS .---;-/-----..,......-------
. i!!: . matical d~art.}66, CP~ de que dte prevê · 
· · _a=: . a suspensa o d_o proces~o.- e do prazo pres- (1) Neste sentido CINTRA, Antônio C-arlos de Araújo; · 

tj ·cricional sorriente nas hip-ótesés dê cita- '' DINAMARCO, Câ~dido Rangel ,e GRINOVER, Ada 
~ ção por edital, excluindo-se a aplicação PeHegrini. Teoria Geral do Processo . .2P ed., São -

li!( -Paulo: Malheiros, 2005, p. 46. Saliente-se ser' esta 
1::11:: an,..alógica nos c~sos de~ citação p0r hora . - · a .pàstúr-ª" adotada por alguns ordenamentos jurídi-

. _ . e certa, nega concretud~ ào princípio da iso- / cos estrangeiros, tais como. o Tribunal Gonstitucio-
:C Ii9~ia ínsculpido no ait. 5°, caput da Cons- ~ai Federal da _República Federal da Alemanha, no.~ 

-. F d 1 d 1988 · . · julgados BVerJGE 42, 64 ~ 49, 220; _52,' 131, enfati~ 
C!:= ti~mçãJ>· e e r~ e .· ·: · . . ) zando, em apertada' sintese, qve a missão do Direi" -e ' A mera interpretação gramatical do art. to Processual ,é' a produção de decisões conforme~ 

· A-- 366, CPP, .oão estendendo sua aplicaçã'o aos lei, desde que estas sejam corretas e justas, enfa-

,I 

e casos .de cita-ç-ão por horé!. cérta, \ >:i o la tam- fizando, /. assim, a taref~ _do direito processual de 
~111( , béin ·o pró_prio' espírito da l,ei que ~motivóu realizar justiça. · , · · ' · / . 
~ 7 ) · (2) ALEXY, Robert. ·Teorfade to..s Derech.os~Fundarijenta-
~ a sua reforma .(Lei 9.21 /.1996 'cuj~ int~n- . tes. Centro de Estúdios Políticos y Constituciónales: 
C ção'era 1imp~dir que o- réu que fosse ficta- Madrid, Trad. Ernesto Garzón Valdés, 2002, · p. 473. · 
U mente citado pormeio de editaLe fosse .Pro~ ·(3)TUCCI, ·Rogério Lauria. Direitos e ~arantias til- ·. 

I. 

•'-. 

I ', ÚM VETO 'E-, o M'ALA~ARISMO ~PSICOLÓGICO 
earrõs HenriqJJe ·_Bodido. Had-dad 

. . ( . .'' ~ 

- ~ ... 

_\ 

. divi!}u~is o o Prix?es~o . Penal Brasileir~ . · 2a .ed ., 
\_ ~ão .Paulo: ,RT, 2004, p. 179. Em sen~ido similar 

CltJlRA, DINAMARCO' e GRINOVER, op. çit., p .. 
280, asseverando-que se atribui ao réu a eventua-

~ I idade da 'defesa. · · . 
(4) Novamente invocamos a lição de Tucci, que sí.Js

tenta que "o direito deste à contrariedade real as
sume natureza de indisponível, dada, precipl/amen
te a impessoalidade dos interesses em. conflito, 
sendo, portanto, indispositivo " (TUCCI, · Rogério 
Làuria. Teoria do Direito Processual Penal. São 

/ Paulo: RT, 20Q_3, p. 181). ' 
·, (5) ~úmula 523 STF: "No processo .penal, a falta de 

r.i:Jetesa técnica constituirá nulidade absoluta; mas a 
sua deficiênç_ia só o anulgrá se houver próva do pre~ . 
juízo do réu, " . • 

(6) A suspensão do processo para ci réu que fosse 
citado por §ditar_ e não comparecesse nenr consti-

-tuísse dêfensor foi objeto de reiteradas pedidos 
por $Ua adoção, como forma de se garantir a efe
tividade do direito de aefesa atravé's da informa
çab ·sobre a [mputação que lhe é feita, 'que resta , 
prejudicàda na citaç~o por e~1itaJ (~RINOVER, Ada 

-· , Pellegril}i; FERNANDES, Antonio Scarailce e GO
MES FILHO, Antonio Magalhães. AsNulidades no 
Processo Penal. 8a ed., ,São Paulo: RT, 2005. p. 
124): Sobre ª imprescindibilidade 9a informaçto,' 
{}a-nuto Mendes de Almeida acentua a impossibi~ · 
I idade de se defenaer sem o conhecimento dos. · 
termos da imputação (MENDES DE ALMEÍDA, Jo·a- 
quim Canuto .. Processo Penal: Ação e Juásdição . 
São Paulo: RT, 1975·, p. 114). · , : 

(?}A atual-~edação do art. 366 do Código de Processo 
Penal f~i d,ada pela Lei 9,271/1996. · 

. Chr~stian Sthefan Simons 
Advogado" mestre em Direito _Pr9.cessuí!_l Penal péla 

FD_USP_ é:professor de Direito Processual da 
Universidade Nove de Julho 

q Có/digo de Protessó' ·Pena( por -mais- 4istribulção d~ i'Jquérito e dÇl sindicância, bem . As dlJ-aS tendêncl.~s baseiarp-se em pre-
_qiie ~énha 1tentado res~ard.ar à iffipartiali- / como a realizada para 'efeito da concessão de . · missas distintas que afetarão ,OU não a im-

! (. R_ dade..: do juiz (arts. 252,254 e 427); nuncafoi _ fiança ou de decretação deprzsão preveniiva ou parúalidade, dependendo do Úat4men~o gue - = pí-6digo em ·evitar ou coibir a prevenção do de qualquer.diligência anterior à de'f!Úncia ou se dá à pre~venção. o juiz que já tbmou 
~g mag~s:tr;=t_?o. '-,Pe~o _co~trário, o Direito Pro- · _ queixa,preven:irá a da aÇ~o penal~' (art. 71). . cól)-hecimento, mesmo que-erh escala super- . 
'.-.t< céssua\ pena~ patno, como bem adverte Au- · Por outro lado, os pp1ses europeus .pare- . ficial, . de fatos cujo méríto será por ele apre-

'" e t;y'L9pes Jr., escolhe ·á. p~~venção co,mo cri- _ cem ca~inhar em ~entido oposto. ~A Corte ciado, segundo a regulamentação nacional, 
.~ tér~0 de' dêfiniç~o de :êompetêh~ia 01, ppis·, · Cf!stituzionale ,- ao • · torna-se mais. habi-

. K!~ erri-ç~i:ú:~rren~q' dois'0u..mai~ j~íz:s !gual:- .. profer~r - a 'sent~nz:a o juiz que já t~mou conhecimen~o, litado ao julgamen-
:- . " -. J mente éorp.petentes OU COm ,JUflSd;:tçaó CU-', n. 432/1995, ;deCI- . m .. esmo qúe em escala sup' erticial, de \. - tO da C~USa. 0 pré-. ;_-o . rriula~iva,' prévalecerá aquele ·-que, antece- . . diu que não pode~- . vio conhecimento 
. ( r ~~~<tem~-pt_~, piati.~~r· _~lg_~m ato do pro~es- > ia . part!cipa:. ~a . fptos cuJo mérito será por ele . obtido, indiciária 

-'; -i52: so ?11 ' coo.~ec_er ç\e ÍTI~~ú:laa :ste _ re!~tlva!. ) 11 lnstr~ç_ao c:lml- - ' apreciado, segu,ndó a regulamentação . ou ' integralrrí~n're, 
··-c- De ,_~co}do co:~ ~-ssa o~H~·.(ltaçao, reglme~- . na~o JUIZ 9ue, d_u~ · - -. propiciaria me1h()i 

_,. ·, 'a::a .. tos .mternos d_e tnbunals costur.p.am defini-r- tante as tndagznz .. naciqnàl~ toma_-se·mai~ h~bilitado ao júlgamento em ,vir-

,-;_ 

1

r·,::s-:-- a pr~1~ri:ç;ãe ;:ci.~.felat_?-rC~m v~-~jadas Jtipóte- . ' ~~~l!m~na;i~ . te~ga ' juJgame'nto çla cá usa.~ . . tudé da maior sóma . 
L: ' 11111( . ses.<O art. 69 ~o .. reg1men~o mt~r~o do Su- aphtado~ med1da . . _ . · ,' - - dé elementos que 
- . :i :· pre-mo Trii5Ú.nal 'Federal _dispõe q

1
ue· ((q -.sautelar: pes~oal coptra o a~usado. 0 Tri- · compõem a· esfera d~ saber do julgador, E se 

~ ·0 ~ ~on-he_.çi'men~o do_inat;dado ~~ ~eg:ura~ça., 1 __ 
1 

• ~n·aLE~ro?-e~ 'de Direit?s_ tlurr:,anos, no -~ np Qire~to P:r9cessual Cl.vil e Penal permi-
- . do habeas corpus e do' recurso cwtlpu crt_qk Julgamento do :caso _Cast11lo-Algar contra - te7se ao ciagistraqq ordenar, de ofício a pro
.W '.- nal torn_fbpf'euent~ · a, comje~ênci'ã do relalor, · Espanha, ein 28/10/9S,~detlarpu vulneraqo , dução de pro~as, õ a,tivismo judicial e~ bus-
-e 'paratodos'osfecit_rsos:post~n'ores, taritonaaçao ~ o direito a .. juiz irnparciaJ- o fato. de ' dois cáéfàmaisprofíc;iaeJucidaçãoçlosfatoscon-
- t;j q~anto na .~xecúf_ão, réferent'es·ao rtú:s_mo pro-- ~ r;n.agistí-ados~ qu~ hayiam f6r~d9~ paite de verge- com' a necessidade de se prevenir O' -

> r cesso" .. Não é diferenÚ~ '(<l regula.fi!<:Íl.taçã<;> -----yinà ·?ala que 4enegou~ i-ecu;so interposto . juiz ~ que, comparativamente a -seus pares, 
~- contida"' no _ regi~e.g.to db. Superior Jribu:- nafas.~ !:>r~-processual, t.aq1bém terem par- gu~rda maior grau de cognição sobre o caso 
::;:)~ nªl ·de Jus~iça1 com ·o· acréscimo de qu~ ((a tkipado do julgamento<2l. · · submetido a sua apreciação. 

- ' '\ ~ ' """' ' .J ' I :'\ 

/ 

,) 
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Em terras além~már, a prevenção não apenas 
obsta o julgamento da causa pelo mesmo magis
trado, como também importa em nulidade da de
cisão proferida por quem já obtivera conhecimento 
anterior da matéria em análise. A valoração efetu
ada pelo _juiz em sede âe imposição de medidas 
cautelares, por exemplo, não é considerada mera
mente processual e configura exame de mérito, 
sobretudo porque não se pode excluir que os ele
mentos avaliados na fase antecedente sejam os 
mesmos que se · fazem disponíveis para aprecia
çã_çr por ocasião ·da sentença. A exteriorização de 
julgame~to em fàse -ariterior ao procedimento 
principal, tal como na imposição de medida res

conhecer do conteúdo da prova declarada inadmis
sível proferir a sentença ou o acórdão. Em sua raiz, 
a disp0sição tencionava preservar a imparcialida
de do juiz que tivera contato anterior com os fatos. 
Entretant:o, houve veto do dispositivo legal, sob o 
~rgumento de que o afastamento do magistrado 
que conheceu da prova declaraqa inadmissível pode 
causar transtornos razoáveis ao andamento proá:s
sual, por obrigá-lo a ser eventualmente substituído 
por outro que nem sequer conhece-a causa penal. É 
o direito que se pratica com pressa ... 

Perdeu-se uma boa oportunidade para manter 
a isenção de ânimo do julgador, porquanto prefe
rível seria evitar esse malabarismo psicológico de 

tritiva de liberdade pes
soal, geraria dúvida so
bre a imparcialidade e . 
serenidade na sucessiva 
valoração ·que ocorre 
após a instrução crimi
nal ou, ao menos, infun
diria suspeita sobre age
nuinidade e correição da 
formação do convenci
mento judicial. 

O juiz não· está imune de influências 
psicológicas a ponto de seu raciocínio 

livrar -se de idéias preconcebidas. 

excluir a convicção da 
culpabilidade, formada 
através da prova inserví
vel, a manter o juiz que, 
dificilmente, conseguirá 
livrar-se de percepções 
em si enlaçadas. O ~a
gistrado, ciente da exis
tência de elementos incri
minatórios reputados ile
gítim_os, pode firmar a 
culpabilidade do acusado 
de antemão, com a expec
tativa de que provas ou
tras possam suprir a im
possiqilidade de valora
ção daquela reputada 
imprestável. 

Em específicas si- . 
tuações, a pretérita · 
atuação do juiz é capaz 
de comprometer a im
p.arcialidade, caso ~. 
sentença seja por ele 
prolatada: na lavratura 
do auto-de prisão' em 
flagrante em audiência, 
como permite o art. 307 

Por isso, o sistema brasileiro é muito 
mais austero com o órgão julgador 

porque exige _que e:le faça redobrado 
esforço para apagar as impressões 

iniciais geradas pela lavratura do auto 
de prisão em flagrante, pela remessa 
dos autos ao procurador-geral, pelo 

anterior contato com a prova 
inservível, enfim, impõ_e a ele tome 

sua persuasão moldável como argila. 
O juiz não está imune 

de influências psicológi
cas a ponto de seu racio

cínio livrar-se de idéias preconcebidas. Por isso, o 
sistema brasil_eiro é muito mais austero com o ór
gão julgador porque exige que ele faça redobrado 
esforço para apagar as impressões iniciais geradas 
pela lavratura do auto de prisão_em flagrante, pela 
remessa dos autos ao procurador-geral, pelo an__. 

do CP'P, co~umente quando da prática de fal
so testemunho; na determinação para que se 
ofereça denúncia uma vez constatada a existên
cia de crime em autos ou papéis de que o ma
gistrado conhecer (art. 40); na remessa do in
quérito ou de peças _de informação ao procura
dor-geral em caso de discordância corrí pedido' 

. de. arquivamento formulado pelo órgão minis
terial (art. 28); na hipótese -de muti:Uio libelli, 
com a nova imposição de se aplicar o art. 28, 
em caso de discordância da acus·ação (art. 384). 

Em todos esses exemplos, certo magistrado -
manifestou-se sobre a ocorrência-ou não de de
terminada infração penal, e atrib-uir a ele a com
petência para julgamento seria simplesmente 
inserir uma série de atos entre duas convicções 
que, ordinariamente, serão equivalentes. Não 
se pode olvidar da existência de uma natural 
tendência em manter a · convicção já expressa 
ou o posidonamento já assumido em outro 
momeq_to do mesmo procedimento. 

Tudo isso que se disse serviu para introduzir 
.um juízo de desaprovação, ou melhor, para ex-

- ternar um lamento. Conquanto tenha sido afir
mado que o Código de Processo Penal pouco re
gule as situações que possam lesar a imparciali
dade judicial, a reforma opera€la por meio da Lei 
ri. 11.690/08 tentou ajustar esse ponto e navegar 

-em outra· direÇão. Previu-se, a respeito dq_s pro-
- -vas ilícita·s, a impossi~ilidade de o julgador que 

.- ' l"' 
r-

J_erior contato com a prova inservÍvel, enfim, im
põe a ele torne sua persuasão moldável como ar
gila. Essa amnésia forçada, para que o juiz livre
se de convicções precedentes e tente julgar como 
se pela primeira vez mantivesse ligação com os 
fatos, por ser espinhpsa ou inexecutável, compro
met--é a almejada imparcialidade. Isso significa 
que; se realizou alguma atividade antecedente que 
contribuiu para a inStauração da ação penal ou 
tomou conhecimento de fato que demande a su
pressão de percepções insuprimíveis, melhor que 
se afaste da causa e atribua a outro o mister· de 
julga_r com imparcialidade. O grande problema é 
que o voluntarisino que marca a auto-declaração 
de parcialidade não se ~ampara, em efetividade1 

ao que determina a força peremptória da lei . 
I 

NOTAS 

(1) LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal. 
4a ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 93. 

(2) Ibidem, p. -92. 
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