
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - INDISSOCIABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DO 
PROCESSO E DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - CPP, ART. 366 - LEI Nº 9.271/1996 - 
INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 
  
 Embargos Infringentes. Indissociabilidade do sobrestamento do processo e da 
suspensão da prescrição dispostos na Lei nº 9.271/96, que deu nova redação ao artigo 366 
do Código de Processo Penal. Não aplicado às infrações penais cometidas antes do advento 
da predita Lei porque mais gravosa, não se podendo dissociar as duas formas de suspensão, 
a do processo e da prescrição. Embargos rejeitados.  
  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 078/00, em que 
é Embargante Raymundo Barbosa Sobrinho e Embargado o Ministério Público. 
  
 Acordam os Desembargadores que compõem a Seção Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, por maioria, rejeitar os embargos opostos, na conformidade do 
voto do Desembargador Relator que, com o relatório de f. 215, integram o presente. Vencido o 
Desembargador Revisor, Dr. ÁLVARO MAYRINK. 
  
VOTO 
  
 Como relatado, os presentes embargos infringentes e de nulidade são opostos por 
Raymundo Barbosa Sobrinho (f. 195/204), nos autos de Apelação nº 4.279/98, julgada pela 
Sexta Câmara Criminal deste E. Tribunal, objetivando a prevalência do voto vencido de f. 
188/193, lavrado pelo Desembargador LUIZ LEITE ARAÚJO, alegando, em resumo, que, a Lei nº 
9.271/96, que alterou a redação do artigo 366 do Código do Processo Penal, tem conteúdo 
híbrido: — uma norma processual — suspensão do processo, com aplicação imediata aos 
crimes ocorridos antes da lei nova, mas com processo em andamento (art. 2º do CPP e 2º, 
parágrafo único, do CP); mas, a outra, de caráter material — a prescricional, não pode 
retroagir, por ser prejudicial (art. 5º, inciso XL, da CF). 
  
 Repensando sobre o entendimento que anteriormente dava à nova redação do artigo 
366 do Código de Processo Penal, que admitia ser o seu conteúdo de natureza mista, isto é, 
conter o referido dispositivo normas de direito processual e de direito material, esta 
relacionada à suspensão do prazo prescricional e a primeira à retroatividade benéfica, prevista 
no artigo 5º, XL da Constituição Federal e artigo 2º do Código do Processo Penal, para admitir a 
irretroatividade incondicional da aplicação do artigo 366 do Código do Processo Penal aos 
fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 9.271/96, que alterou sua redação, porque mais 
gravosa para os réus, não se podendo dissociar as duas formas de suspensão, a do processo e 
da prescrição. 
  
 O inigualável doutrinador NELSON HUNGRIA, ao comentar sobre a combinação de 
aspectos favoráveis da lei nova com a antiga ensina-nos: 
  
 “examinemos cada um desses casos, de per si, mas preliminarmente, cumpre advertir 
que não podem ser entrosados os dispositivos da lex nova com as da lei antiga, pois, de outro 
modo, estaria o Juiz arvorado em legislador, formando uma terceira lei dissonante no seu 
hibridismo, de qualquer das leis do jogo. Trata-se de um princípio em doutrina: não pode 
haver aplicação combinada das duas leis” (Comentários ao Código Penal, volume I, tomo 1º, 
3ª edição, pp. 109/110). 
  



 O Colendo Supremo Tribunal Federal por uma de suas Turmas, ao julgar o Habeas 
Corpus nº 74.695-SP, em 11 de março de 1997, no qual foi Relator o eminente Ministro 
CARLOS VELLOSO, decidiu: 
  
 “A Lei nº 9.271/96, que deu nova redação ao artigo 366 do Código de Processo Penal 
(se o acusado citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 
processo e o curso do prazo prescricional...), sendo mais gravosa para o réu não se aplica aos 
crimes cometidos antes do início de sua vigência, submetendo-se à regra da irretroatividade 
da lei penal(CF, artigo 5º, XL). À vista disso e afirmando a indissociabilidade do sobrestamento 
do processo e da suspensão da prescrição dispostos na referida Lei, a turma indeferiu habeas 
corpus impetrado contra o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, afastando a 
pretensão de aplicação “intermediária do artigo 366 do Código de Processo Penal, com o qual 
se requeria fosse conferida ao paciente a retroatividade da parte benéfica (suspensão do 
processo) e a irretroatividade da parte a ele prejudicial (suspensão da prescrição)”. 
Informativo do STF nº 63. 
  
 Em outra decisão, publicada no Informativo nº 88 do Pretório Excelso, decidiu a 
Colenda Corte: 
  
 “O disposto no artigo 366 do Código do Processo Penal, com a redação dada pela Lei 
nº 9.271/96 ( se o acusado, citado em edital, não comparecer, nem constituir advogado, 
ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção 
antecipada das provas consideradas urgentes...”) não deve ser aplicado às infrações penais 
cometidas antes da vigência da nova lei visto que compreende norma processual mais 
benéfica suspensão do processo contra revel — e regra de direito penal mais gravosa 
suspensão do prazo prescricional. Não opera, deste modo, o princípio da retroatividade da lei 
mais benéfica (CF, art. 5º, XL), nem se admite a criação de um terceiro sistema, tal como 
pretende o impetrante: suspender o processo sem que se suspenda o curso do prazo 
prescricional. Com esse fundamento a Turma indeferiu o pedido de habeas corpus, H.C. 75284-
SP, Rel. Ministro MOREIRA ALVES. 
  
 Os autos nos informam que o fato delituoso teria ocorrido no dia 15 de agosto de 
1980, portanto, antes de entrar em vigor a citada Lei nº 9.271, de 17 de junho de 1996. 
  
 Ante o exposto, rejeito os embargos opostos. 
  
 Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2000. 
  
 Des. Wilson Santiago Mesquita de Mello - Presidente 
  
 Des. José Lucas Alves de Brito - Relator 
  
VOTO VENCIDO 
  
 Data venia da douta maioria, a quem sempre rendo as melhores homenagens, voto 
vencido pela seguinte fundamentação: 
  
 O Ministério Público interpôs tempestivo recurso de apelação (f. 167) em face da 
decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de Sapucaia (f. 166) que, reconsiderando decisão 
anterior (f. 164), manteve a suspensão do processo, mas sem suspender o curso do prazo 
prescricional. O apelante, em suas razões (f. 168/169), alegando a inaplicabilidade do art. 366, 
do Código de Processo Penal, com sua redação vigente, ao caso dos autos, requereu a reforma 



da decisão para o prosseguimento do feito. O apelado — Raymundo Barbosa Sobrinho, em 
suas contra-razões (f. 171/173), postulou o improvimento do recurso objetivando a 
manutenção do decisum. A douta Procuradoria de Justiça, através do ilustre Dr. Antonio Carlos 
Coelho dos Santos, em fundamentado parecer (f. 178/179), opinou, in fine, pelo 
desprovimento do recurso ministerial. 
  
 Ora, o recurso sub examem não questiona diretamente a suspensão do processo, mas 
o faz contestando a aplicabilidade do dispositivo legal (art. 366, do CPP), não podendo ser 
olvidado que a suspensão em discussão foi proposta, antes, pelo próprio órgão do Parquet 
nestes mesmos autos, em que o réu foi citado por edital (f. 75), não atendeu ao pregão (f. 76) 
na data designada para o interrogatório (15/02/82), não constituiu advogado e teve sua revelia 
decretada na mesma data (f. 76). 
  
 Desde quando foi sancionada a referida Lei nº 9.271/96, venho mantendo uma 
posição, data venia, de coerência comigo mesmo, no sentido de que deve prevalecer o 
princípio processual da mesma, aplicando-se, de imediato, a todos os processos que não 
tenham, ainda, sentença com trânsito em julgado, ainda que sabendo da posição em contrário 
de nossa Corte maior. 
  
 Entendo oportuno relembrar o texto, que sempre fiz ressaltar, do festejado 
processualista DAMÁSIO DE JESUS, ao ser entrevistado pela Revista Literária de Direito, 
editada, naquela época, bimestralmente, sob licença da Editora Jurídica Brasileira Ltda, a f. 08, 
do exemplar 12, ano II, de julho/agosto de 1996, in verbis: 
  
 “Sim, o legislador brasileiro andou bem ao adotar uma regra mundialmente aceita: não 
corre processo contra réu revel citado por edital, com fundamento no princípio do direito à 
informação. 
  
 Atualmente, países como Alemanha, Noruega, Suíça, Inglaterra, Áustria, Holanda, 
Canadá, Uruguai, Argentina e Chile, dentre outros, não admitem o prosseguimento da ação 
penal contra réu revel citado por edital. Se conhecendo a acusação, o infrator não se defende, 
deixando o processo correr à revelia, a ação penal pode ter prosseguimento até final 
condenação. Se, entretanto, não é encontrado, não podendo, por isso, tomar ciência da 
acusação, o processo não tem curso, aguardando-se o seu comparecimento (ADA PELEGRINI 
GRINOVER — A Reforma do Código de Processo Penal, in Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1965, nº 10, p.61, nota 14). 
  
 “O pacto internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembléia Geral 
da ONU e em vigor desde 23 de março de 1976, em seu art. 14, nº 3, alínea “a”, prevê que 
qualquer pessoa acusada de uma infração penal tem o direito a ser prontamente informada, 
em língua conhecida e de maneira detalhada, dos motivos e natureza da imputação 
(Compilação das Normas e Princípios das Nações Unidas em Matéria de Prevenção do Crime e 
de Justiça Penal, Lisboa, Procuradoria-Geral da República, 1995, p. 436. Respeita-se o “devido 
processo legal”, em que se inserem os princípios do contraditório e da amplitude da defesa.” 
  
 Destarte, na certeza de que, muito embora os fatos, possível ou supostamente 
delituosos, tenham ocorrido, conforme denúncia (f. 02), no dia 15/08/80; de que o 
recebimento da denúncia (f. 73 v) consumou-se em 04/02/82; de que a revelia do réu apelado 
foi decretada em 14/02/82; de que a sentença de pronúncia prolatada em  
29/07/94 (f. 119/120), tudo isso quando a Lei nº 9.271, de 17/04/96 não estava ainda 
sancionada, nos dias de hoje, em que já se encontra em plena vigência o art. 366, com a 
redação dada pela mencionada lex mitior, também é certeza de que o processo está ainda em 



curso, sem sentença terminativa e, conseqüentemente, sem trânsito em julgado; e sendo esta 
referida lei de caráter processual e material, quanto a sua norma adjetiva — suspensão do 
processo — deve ser aplicada imediatamente aos processos em tramitação, especialmente, 
àqueles sem decisão final transitada em julgado, como no caso em tela, haja vista que a 
sentença de pronúncia não se constitui em momento terminativo do processo; mas a respeito 
de sua norma substantiva - suspensão do prazo prescricional — especificamente, como no 
caso sub examen, não pode a mesma retroagir, para não afrontar o princípio constitucional 
que preceitua que “a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu” (art 5º, inciso XL, CF). 
  
 Repita-se, pois, que, com o advento da referida Lei nº 9.271/96 e sua vigência sessenta 
dias ao depois, o art 366, do Código de Processo Penal, passou a ter nova redação, dispondo, 
em casos que tais, quando o réu revel não constituir advogado, que o processo e o prazo 
prescricional sejam suspensos, podendo haver ainda, produção antecipada de provas e a 
decretação da prisão preventiva do mesmo. 
  
 Código de Processo Penal 
  
 “Art. 366 — Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, 
ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional podendo o juiz determinar a produção 
antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312.” 
  
 Por outro lado, concessa maxima venia, também, acolho a lição de que a norma 
questionada (art. 366 CPP), mesmo sendo de caráter misto, pode ser cindida, como o foi na res 
in judicium deducta, bem como, permissa venia, que não estabelece ela qualquer conflito com 
o art. 413, do diploma dos ritos, nem com a instituição do Júri, porque aquele dispositivo (art. 
366) está inserido no Título X — Das citações e intimações — Capítulo I — Das citações, que 
prevê a citação e intimação para todos os tipos penais, e só com a sentença de pronúncia 
passa o processo a ser regido pelas normas específicas do Capítulo II — Do processo dos 
crimes da competência do Júri, do Livro II — Dos processos em espécie, entre estas, a do art. 
413. 
  
 Não há, data venia, como confundir-se a suspensão do processo por ser o réu revel, 
com o seu não prosseguimento até que o réu seja intimado da sentença de pronúncia, pois tal 
intimação aplica-se tanto ao réu revel quanto ao réu não revel. 
  
 Por derradeiro, não se pode deixar de comentar que o problema fundamental desta 
ação penal não reside na lei, ou no possível conflito de leis, mas sim, data venia, na atuação 
dos órgãos ou setores encarregados do cumprimento das ordens judiciais, como ressalta 
destes autos, nos quais, decretada a prisão preventiva do acusado em 09/12/80, passados 
mais de dezenove anos, não foi ele ainda capturado. 
  
 Pelas razões expendidas, data venia da douta maioria, voto vencido para negar 
provimento ao recurso ministerial e, conseqüentemente, manter a decisão apelada, por seus 
próprios fundamentos. 
  
 Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1999. 
  
 Des. Luiz Leite Araújo - Relator vencido 
 


