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HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  CRIME,  EM 
TESE.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DO  ÉDITO 
CONDENATÓRIO.  NULIDADE  PROCESSUAL. 
ALEGAÇÃO  POSTERIOR.  INTIMAÇÃO 
EDITALÍCIA  PARA  COMPARECIMENTO  À 
SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL 
DO  JÚRI.   INEXISTÊNCIA  DE 
IRREGULARIDADE.  ACUSADO  NÃO 
ENCONTRADO  NO  ENDEREÇO  FORNECIDO 
NA AÇÃO PENAL. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL 
INVIÁVEL.  APLICAÇÃO  DOS  ARTS.  420, 
PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 430, AMBOS DO 
CPP.  MODALIDADE  FÍCTA  NECESSÁRIA. 
DENEGAÇÃO.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO. 
REVISÃO DA PENA. ANTERIOR RECURSO DE 
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE 
JURISDIÇÃO.  CUMPRIMENTO.  ALEGAÇÃO 
APENAS  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE 
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  PENA 
NÃO  QUESTIONADA.  PEDIDO  DE  WRIT 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO EM 
LEI.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE 
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO. 

Não  tendo  o  acusado  de  prática  delitiva 
comunicado ao juízo competente a mudança de 
endereço,  descumprindo,  pois,  a  determinação 
contida  no  art.  367  do  CPP,  é  perfeitamente 
regular a intimação editalícia, para comparecer a 
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,  em 
consonância com os arts. 420 e 430, ambos do 
CPP.
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O habeas  corpus não  pode  ser  utilizado  como 
substituto  de  recurso  próprio  e  previsto  no 
ordenamento  jurídico,  salvo  quando  flagrante  a 
ilegalidade,  motivo  pelo  qual,  estando  o 
condenado  definitivo  insatisfeito  com  a  pena 
estabelecida,  deverá utilizar-se de outros meios 
previstos  no  ordenamento  jurídico  para 
questioná-la,  que  não  a  via  estreita  do 
mandamus.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DENEGAR  A  ORDEM  PELO 
PRIMEIRO  FUNDAMENTO  E  NÃO  CONHECER  PELO  SEGUNDO,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus  apresentado  pelo  Bel.  Gilson  de 
Brito  Lira  em  favor  de  Leandro  das  Flores  Cordeiro,  apontando,  como 

autoridade coatora, o juízo de direito do 2º Tribunal do Júri da Capital.

Alega, em suma, (a)  a nulidade processual,  por não ter sido o 

paciente  notificado pessoalmente  para  comparecer  à  sessão de julgamento 

perante o Sinédrio Popular, além de (b) irregularidade na aplicação da pena e 

no  regime  prisional,  sob  o  argumento  de  que  o  critério  trifásico  não  foi 

observado.

Pugna,  ao  final,  pela  concessão da  ordem,  a  fim de que  seja 

anulado o processo a partir da intimação do réu para comparecer ao Tribunal 

do Júri para sessão de julgamento. De forma subsidiária, pretende a revisão da 

pena aplicada e, por conseguinte, o regime inicial para cumprimento de pena.

Instrui o pedido com documentos (fls. 15/132).

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao prestar as informações solicitadas (fls. 142/143), a autoridade 

coatora relata os atos processuais praticados, inclusive intimação pessoal do 

paciente a respeito da decisão de pronúncia (02/03/2009). 

Destacou,  ainda,  não ter  sido  possível  a  intimação pessoal  do 

acusado para comparecer à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, posto 

que não encontrado, pelo oficial de justiça, no endereço indicado. No entanto, 

ressaltou que foi determinada, e regularmente cumprida, a intimação por edital.

A Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de fls.  145/147)  opina pela 

denegação da ordem. Pontua que a intimação editalícia foi promovida dentro 

da  legalidade,  em  estrita  obediência  às  diretrizes  impostas  pela  Lei  n.º 

11.689/08,  que  modificou  algumas  regras  do  Código  de  Processo  Penal. 

Acrescenta, por fim, que o “habeas corpus não se mostra pertinente para a 

discussão de questões afetas à sentença, sob pena de servir de sucedâneo de 

recurso próprio.”

É o relatório.

VOTO

Através  do  presente  pedido  de  writ,  o  impetrante  busca  (a)  o 

reconhecimento da nulidade processual, por não ter sido o paciente notificado 

para comparecer à sessão de julgamento perante o Sinédrio Popular,  e,  de 

forma  subsidiária,  (b)  o  redimensionamento  da  pena  aplicada  e,  por 

consequencia, do regime prisional, diante de irregularidade, sob o argumento 

de que o critério trifásico não foi observado.

No  tocante  ao  primeiro  pleito  (nulidade  processual  para 
comparecer à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri), argumenta que, 

Desembargador João Benedito da Silva
3



Habeas Corpus nº  2007638-71.2014.815.0000

quando não foi possível a intimação pessoal, para comparecimento à sessão 

do  Tribunal  do  Júri,  deveriam ter  sido  adotadas  outras  medidas,  para  que 

efetivada a cientificação:

Ocorre que, o Mandado de Citação do Réu (fls. 248) 
foi  expedido  objetivando  citar  o  pronunciado  para 
comparecer  no  dia  17  de  maio  de  2010  ao  seu 
julgamento  perante  o  Conselho  de  Sentença,  o 
Meirinho informou que o imóvel se encontrava fechado 
e que segundo uma vizinha, não sabia informar que 
hora poderia encontrar  alguém em casa (fls.  248/v), 
datada de 14 de abril de 2010.

Após esta certidão não mais foi tomado providências 
no sentido de citá-lo por idôneo, já que o mesmo foi 
citado  para  todos  os  atos  do  processo,  conforme 
atesta certidão de fls. 107/v e 228/v, e assim a citação 
por  edital  só  teria  validade  após  encerrar  todos  os 
meios necessárias para o devido procedimento legal 
de citar o réu para comparecer ao julgamento perante 
o Conselho de Sentença.

Entretanto, não há como acolher a pretensão do impetrante.

Como relatado tanto pelo impetrante, quanto pela autoridade dita 

coatora,  o  paciente  foi  intimado  pessoalmente  a  respeito  da  decisão  de 

pronúncia, cumprindo, assim, a determinação contida no art. 420, inciso I, CPP:

Art.  420.  A intimação da decisão de pronúncia será 
feita: 
I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e 
ao Ministério Público; 
Parágrafo único.  Será intimado por edital o acusado 
solto que não for encontrado.

Ademais,  também  segundo  informações  contidas  nos  autos, 

designada data para sessão de julgamento, por não ter sido encontrado no 

endereço indicado pelo próprio paciente, determinou-se a intimação por edital 

para que comparecesse à sessão do Tribunal do Júri.

Ora, o art. 457 do CPP preceitua que não haverá adiamento do 
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julgamento do acusado, quando ele, solto e regularmente intimado da data, não 

comparecer à sessão:

Art.  457.   O  julgamento  não  será  adiado  pelo  não 
comparecimento do acusado solto, do assistente ou do 
advogado do querelante, que tiver sido regularmente 
intimado.

Para  a  questão  em  análise,  ambos  os  requisitos  restaram 

cumpridos: estava o réu solto e foi regularmente intimado, ainda que por edital, 

a respeito da data. 

Nesse contexto, tem-se que a intimação editalícia deve ser tida 

como correta, posto que, diferentemente do sustentado pelo impetrante, não é 

obrigação  do  Poder  Judiciário  empreender  mecanismos  para  encontrar 

acusado de prática delitiva que, mudando de endereço, deixa de informar o fato 

nos  autos  da  ação  penal  a  que  responde.  Inclusive,  esta  comunicação  é 

medida imposta ao acusado, à luz do art. 367 do CPP:

Art.  367.  O  processo  seguirá  sem  a  presença  do 
acusado que,  citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer  ato,  deixar  de  comparecer  sem  motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 
comunicar o novo endereço ao juízo.

A partir  do momento em que o oficial  certifica que o acusado/ 

paciente encontra-se em local incerto e não sabido, a informação merece fé 

pública, impondo-se, por conseguinte, a continuidade do curso da ação penal, 

com a prática do ato processual via editalícia.

Inclusive,  a  possibilidade  de  intimação  editalícia  encontra-se 

prevista no art. 431 do CPP, que remete ao art. 420 do mesmo diploma legal, 

cujo teor já foi transcrito anteriormente:

Art.  431.   Estando  o  processo  em  ordem,  o  juiz 
presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se 
for  possível,  as  testemunhas  e  os  peritos,  quando 
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houver  requerimento,  para  a  sessão  de  instrução  e 
julgamento, observando, no que couber, o disposto no 
art. 420 deste Código

A respeito do tema, e corroborando o entendimento firmado nesta 

ocasião, mutatis mutandis, eis o teor do seguinte aresto:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO.  PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. 
PRESENTE  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
ORDINÁRIO.  INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA. 
PRONÚNCIA.  ART.  420,  CPP.  APLICABILIDADE 
IMEDIATA.  CONHECIMENTO  DA  DECISÃO: 
PESSOAL.  SESSÃO  PLENÁRIA.  INTIMAÇÃO 
EDITALÍCIA.  POSSIBILIDADE.  ART.  431  DO 
ESTATUTO  PROCESSUAL  REPRESSIVO. 
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa 
a  necessidade  de  racionalização  do  emprego  do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da 
garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema 
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem 
como substitutiva de recurso ordinário. 2. Premente se 
mostra  a  pronta  aplicação  da  possibilidade  de 
intimação  por  edital  dos  réus  pronunciados,  que  se 
encontram ausentes, a teor do art. 420 c.c. o art. 2.º 
do Código de Processo Penal, com a redação prevista 
pela  Lei  n.º  11.689/08,  não  obstante  os  fatos 
imputados serem anteriores à vigência do regramento.
3. Na hipótese, ressuma-se que a paciente foi intimada 
pessoalmente  da  decisão  de  pronúncia,  somente 
determinando-se  a  intimação  editalícia  após  a  sua 
ausência perante as datas primevas designadas para 
o Conselho de Sentença, o que ensejou, ademais, a 
decretação da prisão preventiva. 4.  A intimação ficta 
apresenta-se,  outrossim,  possível  para  a  novel 
sessão plenária do júri, com espeque no artigo 431 
do Estatuto Processual Repressivo, sob o critério 
tempus regit actum. 5. Inexiste vício no procedimento 
da  instância  ordinária,  eis  que  a  paciente  possuía 
ciência  do  processo  em seu desfavor,  optando pelo 
não comparecimento em plenário.  6.  Habeas corpus 
não  conhecido.  (STJ.  HC  210.524/RJ,  Rel.  Ministra 
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA 
TURMA,  julgado  em  11/03/2014,  DJe  24/03/2014) 
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No mesmo sentido:

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  RESPEITO  AO  SISTEMA 
RECURSAL  PREVISTO  NA  CARTA  MAGNA.  NÃO 
CONHECIMENTO. 1.  A Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas 
previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/1990, 
passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus 
originário em substituição ao recurso ordinário cabível, 
entendimento que deve ser adotado por este Superior 
Tribunal de Justiça, a fim de que seja restabelecida a 
organicidade da prestação jurisdicional que envolve a 
tutela do direito de locomoção. 2. Tratando-se de writ 
impetrado  antes  da  alteração  do  entendimento 
jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será 
enfrentado  para  que  se  analise  a  possibilidade  de 
eventual  concessão  de  habeas  corpus  de  ofício. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DESIGNAÇÃO DE 
DATA PARA A SESSÃO PLENÁRIA. INTIMAÇÃO POR 
EDITAL.  RÉU  FORAGIDO.  DESNECESSIDADE  DE 
NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.  POSSIBILIDADE  DE 
APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ARTIGOS 420 E 457 DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.  As  leis  processuais  são  aplicadas  de  imediato, 
desde a sua vigência, respeitados os atos realizados 
sob o  império  da legislação anterior,  nos  termos do 
artigo 2º do Código de Processo Penal.  2.  O artigo 
420,  parágrafo  único,  do  Código  de  Processo 
Penal, alterado com a edição e entrada em vigor da 
Lei 11.689/2008, que permite a intimação por edital 
do réu solto que não for encontrado, é norma de 
natureza  processual,  motivo  pelo  qual  deve  ser 
aplicada  de  forma  imediata  sobre  os  atos 
processuais pendentes. Precedentes. 3. Da mesma 
forma  que  se  admite  a  intimação  por  edital  da 
decisão  de  pronúncia  do  réu  solto  que  não  for 
encontrado,  também  é  possível  que  ele  seja 
notificado fictamente acerca da data em que será 
julgado pelo Tribunal do Júri.  4. Se a finalidade do 
legislador  com  a  citada  reforma  processual  foi 
justamente a de permitir a continuidade da ação penal, 
com  o  consequente  julgamento  pela  Corte  Popular 
daqueles acusados que, embora cientes do processo, 
não eram encontrados para serem intimados dos atos 
processuais, não se pode admitir que aqueles que se 
furtam da aplicação da lei penal, como os foragidos, 
devam ser pessoalmente intimados para comparecer à 
sessão  plenária.5.  Habeas  corpus  não  conhecido. 
(STJ.  HC 251.000/SP,  Rel.  Ministro  JORGE MUSSI, 
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QUINTA  TURMA,  julgado  em  10/12/2013,  DJe 
03/02/2014)  (GRIFOS  INEXISTENTES  NO 
ORIGINAL)

Quanto  ao  pedido  subsidiário  (redimensionamento  da  pena), 

melhor sorte não há ao impetrante. 

Compulsando os autos, observa-se que, diante da condenação, 

foi interposta apelação criminal, assegurando-se ao acusado, assim, o direito 

ao duplo grau de jurisdição. Por ocasião do recurso (razões de fls. 80/85), não 

se  questionou a  pena  aplicada,  mas tão-somente  que a  decisão  teria  sido 

manifestamente contrária à prova dos autos.

Ora, não restam dúvidas de que, para a revisão da pena fixada, o 

habeas  corpus não  é  meio  idôneo  para  tanto.  Isso  porque,  eventual 

irregularidade na aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do CP, deveria ter sido 

suscitada no próprio recurso de apelação, meio idôneo para tanto, nos termos 

do art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP:

 Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: 
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:  
(...)
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da 
pena ou da medida de segurança;

Contudo,  como já pontuado,  ao questionar a sentença lançada 

pelo juízo primevo, não adotou qualquer providência nesse sentido, limitando-

se a levantar a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos 

autos.

De igual forma, registre-se o  mandamus não pode ser utilizado 

como substituto de recurso próprio e previsto no ordenamento jurídico, salvo 

quando  flagrante  a  ilegalidade,  o  que  não  é  o  caso  dos  autos.  Se  ainda 

insatisfeito com a pena estabelecida, pode o paciente utilizar-se das diretrizes 

Desembargador João Benedito da Silva
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do art. 621, inciso I do CPP (revisão criminal):

Art.  621.   A  revisão  dos  processos  findos  será 
admitida:
I  -  quando a sentença condenatória  for  contrária  ao 
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Ante o exposto, DENEGO a ordem pretendida, no que alcança a 

alegada nulidade processual e, no tocante ao pedido de revisão da pena, NÃO 
CONHEÇO o pedido.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 
Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 
do  Relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausente, 
justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Leite.  Presente  à 
sessão o Exmo. Sr. Dr. José Roseno Neto, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos  07(sete) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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