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EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0089397-29.2021.4.01.8000

CORREIÇÃO PARCIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CITAÇÃO
POR EDITAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO
PROCESSO  E  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.  TRANSCURSO  DO  PRAZO  MÁXIMO.
RETOMADA  DO  PROCESSO.  DESNECESSIDADE  DE  CITAÇÃO  PESSOAL.  ERROR  IN

PROCEDENDO. PROVIMENTO.

1. É cediço que, ao promover a alteração no artigo 366 do Código de Processo Penal, o legislador ordinário
estabeleceu que, se o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo e o curso
do prazo prescricional devem ser suspensos.

2.  Encontra-se  pacificado  o  entendimento  no  sentido  de  que  “findo  o  prazo  máximo  de  suspensão

processual a que  se refere o art.  366 do CPP, regulado pelas mesmas regras contidas no art.  109 do

Código Penal, nos termos da Súmula n. 415/STJ, e citado o réu por edital, por não ter sido localizado,

deve  o  feito  ter  o  seu  regular  prosseguimento,  mesmo  com  a  ausência  daquele  à  lide,  mediante  a

constituição de defesa técnica” Precedente do STJ.

3.  Nesse  cenário  fático,  torna-se  desnecessária  a  citação  pessoal  do  acusado. O fato  de  não  ter  sido
encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação editalícia e, consequentemente, à
suspensão  do  processo  e  do  prazo  prescricional,  de  forma  que,  operada  sobre  essa  fase  processual  a
preclusão e findo o prazo máximo de suspensão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena
de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário.

4. Merece reparo a decisão impugnada, que concluiu não ser possível o prosseguimento do feito sem que o
réu seja pessoalmente citado ou venha aos autos.

5. Correição parcial provida.

 

                                                                                                              ACÓRDÃO

 

Decide a Corte Especial Administrativa, por unanimidade, dar provimento à correição parcial, nos termos do
voto da Relatora.

Brasília, 14 de julho de 2022. (Data de julgamento.)

 

Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES

Corregedora Regional/TRF1
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Documento assinado eletronicamente por Mônica Sifuentes, Corregedora Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 27/07/2022, às 08:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 16153246 e o código CRC 556B803D.
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