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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
VIDA.  HOMICÍDIO  DOLOSO  QUALIFICADO.
ART.  121,  §2º,  INCISOS  II  E  IV,  CP.
CONDENAÇÃO.  INSATISFAÇÃO.  MÉRITO
RECURSAL  PREJUDICADO.  NULIDADE.  ART.
654, §2º DO CPP. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO DO
ACUSADO,  AINDA  QUE  FICTA.  AUSÊNCIA.
INCREPADO  FORAGIDO.  VIGÊNCIA
POSTERIOR DA LEI N.º 11.689/2008. ART. 420,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPP.  APLICAÇÃO
IMEDIATA.  NORMA PROCESSUAL.  PRINCÍPIO
DO TEMPUS REGIT ACTUM.  INTIMAÇÃO POR
EDITAL  NECESSÁRIA.  SESSÃO  DE
JULGAMENTO ANULADA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.

Praticado, em tese, crime de homicídio, antes da
Lei  n.º  11.689/2008,  e  sendo  impossível  a
intimação  pessoal  de  acusado,  a  respeito  da
decisão de pronúncia, a ação penal deveria ficar
suspensa, no aguardo do cumprimento do ato, por
ausência de norma a regular a matéria.

Tendo em vista as inovações trazidas pela Lei n.º
11.689/2008, e por força do princípio do  tempus
regit actum, resta possível a intimação, por edital,
(art. 420, parágrafo único do CPP) do acusado de
prática  de  homicídio,  a  respeito  da  decisão  de
pronúncia, ainda que o delito tenha sido praticado
antes  da  vigência  da  norma,  mas  desde  que
tenha sido o denunciado citado pessoalmente dos
termos da inicial acusatória.
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Submetido  o  increpado  a  julgamento  pelo
Conselho  de  Sentença,  sem que  tenha  tomado
conhecimento da decisão de pronúncia, sequer de
forma  ficta  (intimação  por  edital),  deverá  ser
reconhecida  nulidade  processual,  a  macular  a
ação penal, a partir de sua ocorrência.

É presumido o prejuízo suportado por acusado de
prática  de  homicídio  que  não  foi  cientificado,
ainda que fictamente, a respeito da pronúncia.

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 ANULAR O PROCESSO A PARTIR
DA INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO DE
JULGAMENTO, FLS. 875, EM RELAÇÃO AO APELANTE, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal (fl.  911)  interposta  por  Paulo

Roberto Sales, sem indicar, na petição de interposição de recurso, qual alínea

vincularia a análise do recurso, contra a sentença lançada pelo juízo de direito

da 1ª Vara de Bayeux (fls. 907/909) que, acostando-se à resposta do Conselho

de Sentença, condenou o recorrente à pena de 36 (trinta e seis) anos e 06

(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas penas

do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, responsabilizando-o, pois, pela morte das

vítimas  Suélio  Morais  Fernandes  Júnior e  Washington  de  Lima  Maria,

ocorrida em 18 de abril de 2006, por volta das 08hs, no Sítio de Jorge.

Nas razões recursais (fls. 919/922), aduz, em suma, ter sido (a)

a  decisão lançada de forma manifestamente  contrária  à  prova  coligida  nos

autos.  Destaca que nenhuma das testemunhas ouvida presenciou o crime,
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mas teria apenas “ouvido dizer” ser o recorrente o autor do delito. Ressalta,

ainda,  a  precariedade dos depoimentos  das testemunhas e  as informações

trazidas pelos declarantes. Posteriormente, pretende, de forma subsidiária, (b)

a exclusão das qualificadoras.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 928/932), o Ministério Público

busca o desprovimento do apelo criminal. Afirma que os jurados optaram pela

versão que mais pareceu convincente. De igual modo, registra ser impossível a

exclusão das qualificadoras,  posto que as provas coletadas no decorrer  da

instrução  criminal  apontavam  ter  sido  o  crime  praticado  por  motivo  fútil  e

mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos fatais.

A Procuradoria de Justiça (parecer de fls.  935/937) opina pelo

desprovimento do recurso. Argumenta que os depoimentos das testemunhas

apontam para a efetiva participação do acusado na prática do delito, motivo

pelo qual não se afastou o Conselho de Sentença dos elementos constantes

nos autos.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que o apelante,  Paulo Roberto Sales,

em comunhão de desígnios com outros 03 (três) denunciados, no dia 18 de

abril de 2006, por volta das 08hs, na localidade conhecida por Sítio de Jorge,

no município de Bayeux, ceifaram a vida de Suélio Morais Fernandes Júnior

e de  Washington de Lima Maria, desferindo-lhes golpes de arma branca e

disparos  de  arma  de  fogo.  Tudo  por  motivo  fútil,  tendo  em  vista  anterior

desentendimento banal e insignificante entre denunciados e ofendidos fatais.

Concluída  a  primeira  fase do  procedimento  adotado  para  os
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crimes desta espécie, foram pronunciados  Paulo Roberto Sales,  Jean José

Elias da Silva e Lelsson Luiz do Nascimento (fls. 439/446).

Não foi possível a intimação pessoal do coacusado Paulo Roberto

Sales a respeito da decisão de pronúncia (certidão de fls. 459v).

Ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

(fls. 476/483) foi dado desprovimento (fls. 512/515).

Realizada sessão de julgamento, foram os codenunciados  Jean

José Elias da Silva e Lelsson Luiz do Nascimento absolvidos da imputação

atribuída (fls. 750/751).

Por se encontrar foragido, o recorrente não compareceu à sessão

de julgamento (fls. 863), apesar de intimado por edital para tanto (fls. 875). O

Conselho de Sentença reconheceu, pois, a autoria e a materialidade delitivas,

sendo o recorrente condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão

(fls. 907/909).

Assim, o Defensor Público nomeado para o ato interpôs recurso

de apelação. Nas razões recursais pugna pela reforma da decisão lançada, (a)

por ter sido manifestamente contrária à prova coligida nos autos e, de forma

subsidiária, (b) para que excluídas as qualificadoras.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, quando praticado o

crime,  em  2006,  encontrava-se  vigendo  a  determinação  legal  de  que  a

intimação  do  acusado,  da  sentença  de  pronúncia,  deveria  ser  promovida

pessoalmente (art. 414 do CPP): “A intimação da sentença de pronúncia, se o

crime for inafiançável, será sempre feita ao réu pessoalmente.”

Por  ausência  de  previsão  expressa,  uma  vez  impossível  a
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cientificação pessoal, deveria a ação penal permanecer suspensa, no aguardo

do cumprimento do ato. A continuidade do processo, sem a intimação pessoal,

ensejava nulidade absoluta.

Regulando a matéria, nestes exatos termos, tem-se o julgado:

TJSP: A intimação da sentença de pronúncia deve ser
efetivada  de  forma  pessoa,  exigência  que  não  se
supre por  qualquer  outra  forma indireta,  implícita  ou
intermediária. Se se exige sempre intimação pessoal
(reforço  vocabular  absolutamente  significativo),  é
porque não quis o legislador que se obrasse de outra
maneira” (RT 679/331). 

Com as inovações legislativas trazidas pela Lei n.º 11.689/2008,

não sendo encontrado o acusado (réu foragido, como no presente caso), para

ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, passou-se a autorizar que

esta ciência  fosse realizada de forma ficta,  nos exatos  termos do art.  420,

parágrafo único do CPP:

Art.  420.  A intimação da decisão de pronúncia será
feita: 
I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e
ao Ministério Público; 
II  –  ao  defensor  constituído,  ao  querelante  e  ao
assistente do Ministério Público, na forma do disposto
no § 1o do art. 370 deste Código. 
Parágrafo único.  Será intimado por edital o acusado
solto que não for encontrado.

Destaque-se que, à luz do art. 2º do CPP, as normas de natureza

processuais poderão ser aplicadas aos atos tão logo estejam em vigência: “ A

lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos

realizados sob a vigência da lei anterior.”

Neste contexto, como já relatado anteriormente, em 31/07/2007

houve tentativa infrutífera do recorrente ser intimado pessoalmente da decisão

de  pronúncia  (fls.  459v).  Como  meio  de  viabilizar  o  ato  processual,  foi
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determinado que os advogados dos denunciados indicassem o atual endereço

dos constituintes (fls. 461), o que não foi cumprido (fls. 472).

Foi, pois, decreta a prisão preventiva do increpado (fls. 485/489).

O  processo  seguiu  o  curso,  com o julgamento  do  recurso  em

sentido  estrito  interposto  pelo  Ministério  Público,  e,  posteriormente,  com  a

submissão dos coacusados  Jean e  Lelsson a julgamento, como também já

relatado em ocasião pretérita. 

No  tocante  à  situação  específica  do  recorrente,  o  processo

deveria ter permanecido suspenso, posto que obrigatória a intimação pessoal.

Somente com a vigência da Lei n.º 11.689/2008, momento em que autorizada a

intimação editalícia de réus foragidos e que tenham sido citados pessoalmente

a respeito da inicial acusatória, deveria ter sido dada continuidade ao curso da

ação penal. 

Entretanto, ainda que vigente a Lei n.º 11.689/2008, a ação penal

seguiu o curso sem que tivesse sido providenciada a intimação editalícia do

acusado a respeito da pronúncia, até porque a atenção restou direcionada para

os  coacusados  Joel e  Lelsson,  devidamente  julgados  e  absolvidos  pelo

Tribunal do Júri (fls. 750/751).

Ao  perceber  que  um  dos  pronunciados,  precisamente  o

recorrente, ainda não havia sido submetido a julgamento, foi dada continuidade

ao processo, mas para designar data para a realização da sessão. 

Em razão de ainda se encontrar foragido, foi o apelante intimado,

por edital, para comparecer ao ato (fls. 875), não atendendo ao chamado da

justiça. Na ocasião, esteve representado por Defensor Público nomeado (fls.

910/911).
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Ora, não resta dúvidas de que a forma como foram praticados os

atos processuais, sem que providenciada a cientificação do recorrente, ainda

que fictamente, a respeito da decisão de pronúncia, em estrito cumprimento ao

que preceitua o art. 420 do CPP, findou por gerar nulidade que não pode ser

convalidada.

Neste sentido:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO
129,  §  2º,  INCISOS  I  E  IV,  DO  CÓDIGO  PENAL).
ALEGADA NULIDADE  DA CITAÇÃO  POR  EDITAL.
MANDADO  DESTINADO  AO  ENDEREÇO
FORNECIDO NOS AUTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO
ACUSADO.  POSTERIOR  COMPARECIMENTO  EM
JUÍZO.  PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Constatando-se que o recorrente, mesmo depois de
infrutífera a citação pessoal,  compareceu em juízo e
tomou  ciência  dos  termos  da  acusação  contra  si
formulada  e  da  data  designada  para  o  seu
interrogatório,  fica  superada  a  alegada  nulidade  da
citação editalícia, nos termos do artigo 570 do Código
de Processo Penal.
Precedentes.
PRONÚNCIA.  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  n.º  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.
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PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO
DE  LAPSO  TEMPORAL NECESSÁRIO  ENTRE  OS
MARCOS INTERRUPTIVOS.
1. Não se constata a alegada ocorrência da prescrição
da  pretensão  punitiva  estatal,  pois  entre  os  marcos
interruptivos  não  transcorreu  período  superior  a  20
(vinte)  anos,  nos  termos  do  art.  109,  I,  do  Código
Penal.
2.  Recurso  improvido.  (STJ.  RHC  43.148/RJ,  Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
05/08/2014,  DJe  14/08/2014)  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

Trilhando o mesmo caminho, é o entendimento do TJCE:

HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  PRONÚNCIA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.
420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. APLICAÇÃO DA
LEI  PROCESSUAL  NO  TEMPO.  PRINCÍPIO  DO
TEMPUS  REGIT  ACTUM.  PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  ORDEM  DENEGADA.  1  Com  o
advento da Lei nº. 11.689/2008, passou o parágrafo
único,  do  art.  420,  do  CPP,  a  permitir  que  a
intimação da decisão de pronúncia do acusado em
liberdade  seja  procedida  através  de  edital,
possibilitando a realização do julgamento embora
o acusado não atenda ao chamamento. 2 Referida
inovação  legislativa,  por  tratar-se  de'  norma
processual, tem aplicação imediata, à luz do princípio
do efeito imediato - tempus regit actum, previsto no art.
2º,  do  Código  de  Processo  Penal,  restando,  no
entanto, validados os atos realizados sob a égide da
Lei anterior. 3 Não há que se falar em ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os
marcos  interruptivos  elencados  no  art.  117,  do  CP
recebimento  da  denúncia  e  pela  pronúncia,  não
transcorreu  período  superior  a  20  (vinte)  anos,  nos
termos  do  art.  109,  I,  do  Código  Penal.  4  Ordem
denegada.  (TJCE;  HC  062527302.2014.8.06.0000;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Haroldo Correia
de Oliveira Máximo; DJCE 23/10/2014; Pág. 85) (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

Assim,  mesmo  que  não  tenha  sido  alegada,  pela  defesa  do

recorrente, a mencionada nulidade processual, por força do art. 654, §2º do
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CPP, está autorizado o reconhecimento, de ofício, de vício processual:

Art. 654.  O habeas corpus poderá ser impetrado por
qualquer  pessoa,  em seu  favor  ou  de  outrem,  bem
como pelo Ministério Público.
(...)
§ 2o  Os juízes e os tribunais têm competência para
expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no
curso de  processo  verificarem que  alguém sofre  ou
está na iminência de sofrer coação ilegal.

Com maior razão quando se tratar de natureza absoluta.

E, como já delineado anteriormente, vê-se que não poderia ter

sido  o  recorrente  submetido  do  Sinédrio  Popular  sem  que  antes  fossem

adotadas as providências necessárias para a intimação ficta do teor da decisão

de pronúncia.  

Dessa  forma,  a  omissão na  prática  do referido  ato  processual

(intimação editalícia) implica afirmar que o acusado sequer chegou a tomar

ciência da decisão que reconheceu a materialidade e indícios suficientes da

autoria  delitiva,  situação  esta  que  caracteriza  como  presumido  o  prejuízo

necessário para o reconhecimento da nulidade.

Ante  estas  razões,  de  ofício, à  luz  do  art.  654,  §2º  do  CPP,

reconheço  nulidade  do  processo,  a  partir  da  intimação  por  edital  para

comparecimento à sessão de julgamento (fls. 875), em relação ao apelante,

para  determinar  que  ele   seja  intimado,  da  pronuncia  por  edital,  e,  por

conseguinte, seja dada continuidade ao curso da ação penal, com a prática dos

demais atos processuais necessários para a regular tramitação do feito.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito
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da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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