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O art. 366 do CPP, com a redação dada pela Lei 
9.271/96,  é  uma  disposição  complexa,  ou  de 
natureza  mista,  porque  traz  norma  de  natureza 
processual, a suspensão do processo, que seria, 
em  princípio,  de  aplicação  imediata,  e  também 
norma  de  natureza  material,  suspensão  da 
prescrição,  que  só  pode  ser  aplicada  aos  atos 
praticados  após  sua  vigência,  formando,  assim, 
um todo indecomponível,  sendo impossível  criar 
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um  terceiro  sistema,  em  que  se  suspende  o 
processo  sem  se  suspender  o  curso  do  prazo 
prescricional (RT 762/493). 

Confirmado  nas  informações  prestadas  pela 
magistrada  primeva que  o  processo  permanece 
ativo  no  aguardo  da  captura  dos  corréus 
foragidos, estando entre eles o paciente, percebe-
se  que  ainda  se  faz  presente  o  mesmo 
fundamento  que  justificou  a  decretação  da 
preventiva ora questionada: a necessidade de se 
assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  eis  que 
evidente  a  intenção  do  réu  de  se  furtar  à 
persecução criminal do Estado.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DENEGAR  A ORDEM,  NOS  TERMOS  DO 
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus manejado pela Bela. Maria Verônica 
Luna  Freire  Guerra em  favor  de  Marcelino  Galdino  Bezerra,  apontando 

como  autoridade  coatora  o  Juízo  de  Direito  do  1º  Tribunal  do  Júri  da 
comarca da Capital.

Em sua exordial de fls. 02/15, a impetrante aludiu que o paciente 

foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso 

I c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal, tendo o processo 

tramitado até a pronúncia sem a presença do paciente, eis que fora certificado 

pelo  oficial  de  justiça  que  estaria  em  lugar  incerto  e  não  sabido.  Neste 

diapasão, levantou a nulidade do caso vertente já que somente na hipótese de 

citação pessoal pode-se-ia decretar a revelia do acusado.

Expôs, em ato contínuo, que na referida pronúncia não teria o 
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magistrado  se  desincumbido  do  dever  de  fundamentação,  inexistindo 

elementos para aferir as razões de seu convencimento, ainda mais quando as 

testemunhas ouvidas atestaram sua inocência.  Ademais,  a prisão preventiva 

não  poderia  ser  decretada  automaticamente  pela  simples  ausência  do 

acusado, devendo cumprir determinados requisitos elencados no artigo 312 do 

CPP.

Ademais, afirmou inexistir qualquer fato a indicar a necessidade 

de  sua  segregação  cautelar  para  garantir  a  ordem  pública  ou  mesmo  a 

periculosidade de manutenção de sua soltura.

Aludiu, por fim, em sua exordial ser o paciente pessoa íntegra, de 

bons  antecedentes  e  primária,  e  que  apenas  não  foi  localizado  porque  o 

endereço indicado na denúncia não estava correto e que, ao tempo do crime, 

ele  estaria  residindo  em  Manaus,  não  podendo,  assim,  ser  neste  instante 

responsabilizado.

Requereu, nesta feita, ao final, em sede de liminar, a revogação, 

imediata, da prisão preventiva decretada. E, no mérito, a concessão definitiva 

da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 16/63.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, indicou, às fls. 

71/72, que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas 

sanções penais do artigo 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, 

todos do Código Penal, e que frustrada a citação pessoal, por estar o paciente 

em lugar incerto e não sabido, procedeu-se à citação editalícia, e, em seguida, 

foi decretada em seu desfavor a prisão preventiva, com o prosseguimento da 

instrução  processual  por  se  tratar  de  fato  ocorrido  anteriormente  à  Lei  n. 

9.271/96.

Desembargador João Benedito da Silva
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Afirmou, ademais, que o processo permanece ativo no aguardo 

da captura dos corréus foragidos, entre eles o ora paciente.

Pedido de liminar indeferido às fls. 74/76.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  de  fls.  78/81, 

opinando pela denegação da ordem liberatória.

Pedido de sustentação oral às fls. 84/86.

É o relatório.

VOTO

O Representante do Ministério Público a quo ofereceu, na data 

de 30 de dezembro  de  1996, denúncia em desfavor  do  paciente,  dando-o 

como autor da tentativa de homicídio que vitimou o Sr. Tancredo Mariz Neto, 

em 25 de março de 1996, imputando-lhe, nesta feita, as sanções penais do 

artigo 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código 
Penal.

Consta da denúncia como endereço do réu o seguinte: “rua cel. 

Luiz Luciano, n. 120, Cruz das Armas, João Pessoa”, o mesmo indicado no 

mandado de citação anexado à fl. 27 que na certidão aposta em seu anverso 

apontou:

Certifico que, em cumprimento presente mandado de 
CITAÇÃO expedido nos autos da Ação Penal  que a 
Justiça  Pública  promove  contra,  MARCELINO 
GALDINO  BEZERRA,  me  desloquei  ao  endereço 
constante  no  anverso,  e,  lá  estando  após  as 
formalidade legais DEIXEI DE CITAR o acusado acima 
mencionado para comparecer em Juízo no próximo dia 
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03 DE FEVEREIRO DE 1997, para ser interrogado nos 
autos  da  demanda  judicial  acima  mencionada,  EM 
VIRTUDE DO MESMO NÃO RESIDIR NO REFERIDO 
ENDEREÇO ESTANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO. O referido é verdade. Dou fé.

À  vista  disso,  o  réu  foi  devidamente  citado  por  edital  e  não 

atendendo ao chamado judicial viu decretada sua revelia e a prisão preventiva 

em seu desfavor, em 02 de maio de 1997, nos seguintes termos:

Iniciados os trabalhos, e verificando o MM. Juiz que o 
réu foi devidamente citado, por edital, e que o crime foi 
praticado antes da vigência da Lei nº 9271, de 17 de 
abril  de 1996,  decretava sua revelia  e lhe nomeava 
como  defensora  dativa  a  Dra.  Paula  Frassinette 
Henriques da Nóbrega a qual deve ser intimada para 
apresentar  DEFESA PRÉVIA no  prazo  de  seis  (06) 
dias. [...]
Havendo prova material, nos autos, da existência do 
crime  de  homicídio  qualificado  tentado,  classificado 
como  “hediondo”,  pelo  “dominus  litis”,  e  indícios 
suficientes  de  co-autoria  a  increpar  o  denunciado, 
respaldado pela prova testemunhal, a aplicação da lei 
penal  é  imperativa,  mormente  porque  ao  não 
atender  ao  chamamento  inicial  de  ação  penal, 
demonstra  o  desejo  de  não  cumprir  qualquer 
decisão judicial. […] No tocante à materialidade do 
delito,  está  ela  evidenciada  nos  autos,  através  da 
prova testemunhal,  colhida na fase inquisitorial  e  do 
laudo de exame de corpo de delito de fls. 28. No que 
concerne à co-autoria do ilícito satisfaz a este decreto 
os depoimentos testemunhais colhidos pela autoridade 
policial,  increpando o denunciado a pecha de co-
autor  material  do  malefício.  Além  do  mais,  sem 
profissão definida,  nada que o prenda no distrito  da 
culpa, a aplicação da lei penal ficará em risco, com a 
sua liberdade,  eis que evidente o “fumus boni iuris”. 
Ressalte-se  que  o  denunciado,  além  de  não 
atender  à  citação  inicial,  porquanto  em  lugar 
incerto e não sabido, também não foi qualificado e 
interrogado  na  fase  inquisitorial,  demonstração 
“quantis satis” de que intenciona não atender ou 
aceitar  a  prestação  jurisdicional. Ante  o  exposto, 
decreto a prisão preventiva de MARCELINO GALDINO 
BEZERRA,  qualificado  nos  autos,  como garantia  da 
ordem  pública  e  para  assegurar  a  aplicação  da  lei 
penal. (fls. 29/30) (grifei)
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Ora, a lei processual nova tem aplicação imediata nos termos do 

artigo 2º do Código Processual Penal1, evidenciando a adoção pelo legislador 

do  princípio  tempus  reget  actum e,  sendo  assim,  os  atos  processuais 
realizados sob a égide da lei anterior são considerados válidos enquanto as 

normas  processuais  novas  têm  aplicação  imediata  regulando  o  desenrolar 

restante do processo.

A par do exposto, vislumbra o impetrante que se ao tempo do 

início da ação penal, com o oferecimento e recebimento da peça acusatória 

inicial, a Lei n. 9.271/96 já era vigente em nosso ordenamento jurídico, deveria 

ter o aplicador do direito atendido às seguintes determinações legais:

Art.  366.  Se  o  acusado,  citado  por  edital,  não 
comparecer,  nem  constituir  advogado,  ficarão 
suspensos  o  processo  e  o  curso  do  prazo 
prescricional,  podendo  o  juiz  determinar  a  produção 
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for 
o  caso,  decretar  prisão  preventiva,  nos  termos  do 
disposto no art. 312.
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.

Ou seja: ao seu ver não seria o caso de decretação da revelia, eis 

que essa somente se efetuaria quando o acusado após citado pessoalmente 
não comparecesse à audiência ou alterasse o endereço de sua residência e 

não comunicasse ao Juízo. 

Pois bem. No caso em epígrafe, o paciente não foi encontrado 

nem  mesmo  na  fase  inquisitorial,  como  se  observa  do  seguinte  trecho  da 

representação por prisão preventiva:

1 Art. 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados 
sob a vigência da lei anterior.

Desembargador João Benedito da Silva
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Diligenciou-se a localização de Marcelino, todavia não 
foi  possível  encontrá-lo,  embora seja  conhecida sua 
qualificação,  tratando-se  de  Marcelino  Galdino 
Bezerra, brasileiro, vendedor, filho de Agnaldo Galdino 
Bezerra e de Maria da Paz Amorim, que teve como 
último endereço à rua Cel. Luiz Luciano, nº 120, Cruz 
das Armas, nesta Capital […]. (fl. 34)

Por sua vez, a Lei 9.271, publicada no dia 17 de abril de 1996, 

dando nova redação aos artigos 366 a 370 do Código Processual Penal, entrou 

em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação (17.06.1996),  data essa 

posterior à do fato (25 de março de 1996).

À  época da edição da referida  lei,  houve cizânia  doutrinária  e 

jurisprudencial quanto à aplicação retroativa ou não da nova redação do artigo 

366 do Código Processual Penal, quando o fato fosse anterior à modificação 

legislativa, eis que estaria inserida em sua redação tanto uma regra de direito 

processual  (suspensão  do  processo),  quanto  uma  regra  de  direito  material 

(suspensão do prazo prescricional).

Três  foram  as  correntes:  a  primeira sustentava  a  aplicação 

retroativa  sem  restrições;  a  segunda defendia  a  aplicação  da  nova  regra 

somente para os fatos ocorridos após a vigência da Lei n. 9.271/96, enquanto a 

terceira amparava  a  tese  de  que  apenas  a  parte  referente  à  suspensão 

processual deveria ser utilizada de modo retroativo.

Em  conformidade  com  o  exposto,  em  caso  similar,  decidiu  o 

Superior Tribunal de Justiça:

1.  Conforme  relatado,  o  impetrante  afirma  que  o 
paciente foi citado por  edital  e  condenado  à  revelia. 
Sustenta  que  lhe  é  mais  favorável  a  aplicação 
retroativa do art.  366 do CPP,  com a redação dada 
pela  Lei  9.271,  de  17.04.1996,  o  qual  determina  a 
suspensão  do  processo.  O  fato  ocorreu  em 
10.03.1996.

Desembargador João Benedito da Silva
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2.  É  impossível  a  combinação  de  leis  sucessivas, 
resultando  na criação de lex  tertia não prevista pelo 
legislador,  devendo  ser  analisada  as  condições 
específicas  de  cada  norma,  permitindo-se  ao  réu 
beneficiar-se   daquela   disposição  que  mais  lhe 
favoreça,  seja  a  novel  legislação  seja  aquela  já 
revogada.
3.  O  art.  366  do  CPP,  com  a  redação  dada  pela 
Lei  9.271/96, contém  regra  de  direito  processual 
(suspensão   do   processo)   e   de   direito  material 
(suspensão  da  prescrição),   sendo  esta  última 
prejudicial  ao  paciente.  Portanto,  não  há  falar  em 
retroatividade desse dispositivo.  […]
(STJ. HC  124.782/ES,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO,  QUINTA TURMA,  julgado  em 
17/05/2011, DJe 16/06/2011)

Conclui-se, então, que a norma inserta no artigo 366 do CPP por 

ter  natureza  dúplice  (híbrida)  formaria  um todo indissociável,  não podendo, 

nesta  feita,  suspender  o  processo  sem  se  suspender  o  curso  do  prazo 

prescricional, por ser esta prejudicial ao réu, sendo, assim, a referida norma 

aplicável exclusivamente aos fatos supervenientes a sua vigência.

Damásio  de  Jesus,  discorrendo  acerca  da  questão  da 

retroatividade  da  Lei  n.  9.271/96,  posicionou-se  no  sentido  de  sua 

irretroatividade, que é a hipótese do autos:

[...] Cremos que a lei nova não tem aplicação imediata 
e  nem  é  retroativa  no  tocante  às  infrações  penais 
cometidas antes de sua vigência. Praticada a partir da 
vigência da Lei n. 9.271/96 (17.06.96), se o réu, citado 
por edital, não comparecer ao interrogatório, deixando 
de constituir  defensor,  ser-lhe-á  decretada  a  revelia, 
ficando  suspensos  o  processo  e  a  prescrição  da 
pretensão  punitiva.  As  infrações  penais  anteriores, 
entretanto,  não  são  atingidas.  (Código  de  Processo 
Penal Anotado, 18ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
266/267). 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal declinou:

O  art.  366  do  CPP,  com  a  redação  dada  pela  Lei 
9.271/96, é uma disposição complexa, ou de natureza 
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mista,  porque traz norma de natureza processual,  a 
suspensão do processo,  que seria,  em princípio,  de 
aplicação  imediata,  e  também  norma  de  natureza 
material,  suspensão da prescrição,  que só pode ser 
aplicada  aos  atos  praticados  após  sua  vigência, 
formando,  assim,  um  todo  indecomponível,  sendo 
impossível  criar  um  terceiro  sistema,  em  que  se 
suspende o processo sem se suspender o curso do 
prazo prescricional. (RT 762/493).

Logo, uma vez que nos termos da redação anterior do artigo 366 

do  CPP2,  vigente  até  17.06.1996,  o  processo  deveria  seguir  à  revelia  do 

acusado  que  citado  inicialmente  ou  intimado  de  qualquer  ato  processual 

deixasse de comparecer sem motivo justificado, tem-se por acertada a decisão 

que  decretou  sua  revelia  e  deu  prosseguimento  ao  feito  até  a  pronúncia, 

porquanto o fato delitivo a ele imputado foi anterior a data de vigência da Lei 

supramencionada, não sendo, então, ao caso aplicável.

Sendo assim, não há motivo para o reconhecimento da nulidade 

arguida.

Já  no  que  se  refere  à  decisão  que  decretou  a  prisão 
preventiva  em desfavor do paciente, não há qualquer cizânia entre o decisum 

(fl. 35v) que não acolheu a representação policial pela prisão preventiva (fls. 

34/35), datado de 24 de maio de 1996, e aquela proferida, posteriormente (02 
de maio de 1997), eis que conforme elucida o artigo 316 do Código Processual 

Penal3,  o  juiz  pode  decretar  ou  revogar  a  qualquer  tempo  a  segregação 

cautelar do réu, desde que sobrevenham razões que a justifiquem já que é 

dever do julgador fundamentar suas decisões, conforme leciona o artigo 315 do 

CPP4 e artigo 93, IX da Constituição Federal5.

2 Art. 366. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer 
ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. (revogado)

3 Artigo 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 
motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

4 Artigo 315. O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado.
5 Art.  93.  (…)  IX  –  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário  serão  públicos  e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
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Destaca-se que o fato delitivo a ele imputado é datado de 25 de 

março de 1996, tendo sido denunciado em 30 de dezembro de 1996, ou seja, 

a quase 18 (dezoito) anos e durante todo esse tempo o paciente se manteve 

em local incerto e não sabido, como se lê do seguinte trecho do decisum:

[…]  Dos  acusados,  apenas  o  de  nome  JOSÉ 
RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO, “Zizi”, chegou a ser 
interrogado  em  Juízo,  em  vista  dos  demais 
denunciados haverem se subtraído à ação da Justiça, 
não havendo sido encontrados para citação pessoal 
nem  atendido  às  citações  editalícias,  sendo 
considerados  revéis  e  tendo  decretada  a  custódia 
preventiva. […] (fl. 31)

Fato esse confirmado nas informações prestadas às fls. 71/72 que 

indicou que o processo permanece ativo no aguardo da captura dos corréus 

foragidos, estando entre eles o paciente, o que nos faz concluir que ainda se 

faz presente o mesmo fundamento que justificou a decretação da preventiva 

ora questionada: a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal eis 

que  evidente  a  sua  intenção  de obstruir  o  regular  andamento  da  instrução 

criminal.

Nessa esteia:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS. 
HOMICIDIO  SIMPLES.  TRIBUNAL  DO  JÚRI. 
CONDENAÇÃO.  DIREITO  DE  RECORRER  EM 
LIBERDADE.  DENEGAÇÃO.  RÉU  QUE  ESTEVE 
FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO 
TEMPO.  1.  Correta  a  decisão  do  magistrado  que 
decretou  a  prisão  preventiva,  como  garantia  da 
aplicação da Lei Penal, em razão do acusado ter se 
mantido  foragido  do  distrito  de  culpa,  dificultando  a 
tramitação  da  Ação  Penal,  e  por  força  da  sentença 
condenatória.  2.  Inexistência  de  constrangimento 
ilegal.  (TJMA -  Não  Informada:  146492011  MA  , 
Relator:  BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO, 
Data de Julgamento: 21/07/2011, SAO LUIS)

Desembargador João Benedito da Silva
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A comprovada  condição  de  foragido  do  recorrente, 
pronunciado  pelo  crime  de  homicídio  tentado  -  que 
perdura até hoje,  transcorridos  mais  de 19 anos do 
fato  criminoso  -  constitui  motivação  válida  para  o 
encarceramento  provisório  do  acusado,  tendo  como 
fim assegurar  o transcurso regular  do  processo e  a 
aplicação da lei penal, no caso de eventual sentença 
condenatória,  sobretudo  se  considerado  que  a 
presença  do  recorrente  é  indispensável  para  a 
realização  do  julgamento  popular.  3.  Recurso  não 
provido.  (STJ -  RHC:  31931  SP  2012/0009615-7, 
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de 
Julgamento: 01/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 14/04/2014)

Ademais,  quanto  à  materialidade  e  os  indícios  de  autoria 

(requisitos  elencados  no  artigo  312  do  CPP),  não  há  como  questioná-los 

quando o Representante do Ministério Público  a quo ofereceu denúncia em 

desfavor  do  paciente  e  esta  peça  foi  recebida  pelo  magistrado  primevo, 

indicando  existir  um  acervo  probatório suficiente para  apontá-lo  como 

articulador da tentativa de homicídio em estudo.

Por fim, as condições pessoais subjetivas favoráveis ao paciente 

não  obstam,  por  si  sós,  a  custódia  cautelar,  quando  presentes  os  seus 

pressupostos legais, como verificado na hipótese em atento. Assim, inclusive, 

tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

A presença  de  condições  pessoais  favoráveis,  tais 
como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, 
embora devam ser  devidamente  valoradas,  não  são 
suficientes,  por  si  sós,  para obstar  a decretação da 
prisão cautelar,  quando, devidamente embasada nos 
fundamentos  do  art.  312  do  Código  de  Processo 
Penal, esta mostrar-se necessária. (STJ. RHC 46.887/
SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA 
TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Logo,  visto  sob  todos  os  ângulos,  não  merece  acolhimento  o 

pedido de revogação da preventiva.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte em tais razões, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o 
Exmo. Sr. Des.Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 
Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano, 
Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 12(doze) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


