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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

do HABEAS CORPUS Nº 2253103-45.2016.8.26.0000, em que figuram 

como impetrante HOMERO MORALES MASSARENTE e como paciente A. E. 

S. F., vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no art. 1.029 do Código de 

Processo Civil e no art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, interpor RECURSO ESPECIAL, pelos seguintes motivos: 

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  
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 O advogado Dr. HOMERO MORALES MASSARENTE impetrou 

um pedido de “habeas corpus” em benefício de A. E. S. F., apontando 

como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial da 

Comarca de Osvaldo Cruz - (processo nº 0003424-71.2015.8.26.0407). 

 Segundo o relato do v. acórdão: 

 “Argumenta o I. impetrante, em síntese, que o paciente 

foi preso em 12/12/2016, tendo em vista a expedição de 

mandado de prisão por parte da autoridade coatora, que 

entendeu pela ocorrência do trânsito em julgado da 

sentença condenatória. Esclarece que conforme se verifica 

a fl. 129 dos autos, o paciente foi intimado pessoalmente da 

sentença condenatória, opondo seu ciente para recurso de 

apelação. Aduz, entretanto, que a autoridade ora coatora, 

conforme decisão de fl. 132 dos autos entendeu pela 

ocorrência do trânsito em julgado mesmo havendo 

assinatura e manifestação do ora paciente no recurso o em 

face da sentença que o condenou (fl. 129). Salienta, dessa 

forma, que se caracterizou o constrangimento ilegal, tendo 

em vista a evidente mácula aos princípios da ampla defesa 

e ao duplo grau de jurisdição, devendo ser reconhecida da 

certidão do Cartório de fl. 131 dos autos que certificou o 

trânsito em julgado ao paciente da sentença que o 

condenou. Requer, liminarmente e, no mérito, a concessão 

definitiva da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva 

decretada e assegurar o seu direito de apresentar as razões 

ao recurso de apelação no processo nº 0003424-
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71.2015.8.26.0407, da 2ª Vara Judicial da Comarca de 

Osvaldo Cruz/SP”. 

 

 A liminar foi indeferida às fls. 17/19, a D. autoridade judicial 

prestou informações às fls. 71/83, e a douta Procuradoria Geral de Justiça 

manifestou-se às fls. 85/87 pela denegação da ordem. 

 Todavia, a Egrégia 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "CONCEDERAM A 

ORDEM impetrada em favor de A. E. S. F., anulando-se o trânsito em julgado 

da sentença e dos atos posteriores. V.U.", de conformidade com o voto do 

relator Des. Borges Pereira (fls. 93/98). 

 A Douta Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e 

Mandado de Segurança Criminais opôs embargos de declaração (fls. 1/3 

dos autos próprios). 

 A Egrégia 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, entretanto, não os acolheu, em voto prolatado pelo 

relator Des. Borges Pereira (fls. 28/31 dos autos específicos). 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, autorizando a 

presente interposição, com base no art. 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 “A intimação da sentença deve ser feita ao réu 

pessoalmente, se estiver solto, ou ao seu defensor constituído, 

sendo prescindível a intimação pessoal do anterior defensivo 

dativo ou manifestação do acusado sobre eventual vontade 
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de recorrer ou sua ciência das consequências da não 

interposição do apelo”. 

 

 

 

2 – DO PRESQUESTIONAMENTO 

 

 Tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o “dispositivo de lei federal tido por violado não 

precisa estar expressamente mencionado no acórdão recorrido, bastando 

para caracterização do prequestionamento que a matéria tenha sido 

debatida pelo Tribunal de origem. Admite-se o prequestionamento 

implícito” (AgRg no REsp 1196680/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010). 

 No mesmo sentido: 

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ICMS - APROVEITAMENTO DE 

CRÉDITOS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - 

JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 

1. Admite-se o prequestionamento implícito da questão 

federal para viabilizar o recurso especial. 

2. A análise da violação ao princípio da adstrição (arts. 128 e 

460 do CPC) pressupõe o cotejo entre o que restou decidido 

na sentença ou no acórdão e o que foi arrolado como causa 

de pedir e pedido na demanda. 

3. Agravo regimental não provido. 
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(AgRg no Ag 1190273/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010) 

 

 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

para o prequestionamento da violação à lei federal é prescindível que a 

decisão impugnada tenha mencionado expressamente o dispositivo 

afrontado, bastando o debate da matéria relacionada. 

 No presente recurso, sustenta-se que o v. acórdão contrariou 

o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, que assim dispõe: 

 “Art. 392.  A intimação da sentença será feita: 

(...) 

     II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele 

constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a 

infração, tiver prestado fiança”. 

 

 O v. acórdão discutiu expressamente a insuficiência da 

intimação do defensor constituído da sentença condenatória, exigindo, 

também, a intimação do defensor dativo anteriormente intimado e colheita 

de manifestação expressa do acusado sobre a vontade de recorrer, 

exigências ausentes no art. 392, II, do CPP. Eis alguns trechos da r. decisão 

do Habeas Corpus: 

 “Assim é que deve ser reconhecida a nulidade absoluta, 

pois se evidenciou a ausência de intimação pessoal do 

defensor dativo do paciente, nos termos do art. 370, § 4º, do 
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CPP, devendo ser determinada, por conseguinte, a 

anulação da decisão que reconheceu o trânsito em julgado 

para a Defesa”. 

... 

 Mas não é só, como bem ponderado pela Defesa, no 

caso vertente, conforme se verifica da certidão de fls. 129, 

encontra-se ausente manifestação do paciente sobre 

eventual vontade de recorrer, não se constatando ter sido 

ele esclarecido acerca das consequências da não 

interposição do apelo, acarretando evidente ofensa à 

ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, devendo, 

consequentemente, ser anulado o trânsito em julgado da 

sentença e dos atos posteriores”. 

  

 E no julgado dos embargos de declaração: 

 “Assim, ainda que o paciente tenha sido defendido por 

Defensor constituído, verifica-se que ainda havia a atuação 

do Defensor Dativo em seu favor, inclusive coma a 

expedição de certidão de honorários advocatícios. 

 Também ficou bem delineado que, conforme se verifica 

da certidão de fls. 129, encontrou-se ausente manifestação 

do paciente sobre eventual vontade de recorrer, não se 

constatando ter sido ele esclarecido acerca das 

consequências da não interposição do apelo, acarretando 
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evidente ofensa à ampla defesa e ao duplo grau de 

jurisdição”. 

 

 Como se vê, foi devidamente prequestionada o objeto do 

presente recurso especial, ou seja, a violação ao art. 392, II, do CPP. 

 

 

  

3 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõe o art. 392, inciso II, do CPP: 

 

“Art. 392.  A intimação da sentença será feita: 

(...) 

     II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele 

constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a 

infração, tiver prestado fiança”. 

 

 O art. 392 do Código de Processo Penal trata das diversas 

formas de intimação da sentença condenatória ao réu e ao seu defensor, 

conforme a situação jurídica dos autos. Por exemplo, se o acusado estiver 
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preso, deve ser intimado pessoalmente ou se o mesmo e seu defensor 

constituído não forem encontrados, a intimação será feita por edital. 

 Todavia, cuidando-se de réu solto e com defensor 

constituído, basta a intimação pessoal da sentença ao primeiro ou ao seu 

defensor constituído. 

 No caso dos autos, essas exigências legais foram cumpridas, 

tendo sido intimados o paciente e seu defensor constituído, embora 

bastasse apenas o conhecimento do teor da sentença de um deles. 

 O paciente, réu nos autos da ação penal nº 0003424-

71.2015.8.26.0407 da 2ª Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, foi intimado 

pessoalmente da r. sentença e do prazo dela apelar, como se verifica do 

mandado de fls. 59/60. Frise-se que não constou na certidão do oficial de 

justiça qualquer intenção de Alan de apelar da decisão condenatória. 

 Já o defensor constituído do paciente, o advogado Homero 

Morales Massarente, foi intimado da sentença condenatória pela imprensa, 

conforme certidão de fls. 79, deixando, contudo, ocorrer o trânsito em 

julgado da mesma, nos termos da certidão de fls. 83. 

 Convém esclarecer que antes de ter constituído um 

advogado, o recorrido estava representado nos autos por um defensor 

dativo, Dr. Eduardo de Souza Pontes, que, inclusive, chegou a apresentar a 

defesa preliminar (fls. 41/46). O v. acórdão mencionou o nome de um outro 

advogado nomeado, Dr. Bruno Shimizu, cuidando-se, ao que tudo indica, 

de um erro material. 

 Todavia, antes da realização da audiência de instrução e 

julgamento, o advogado Dr. Homero Morales Massarente, apresentou-se 
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como defensor constituído, juntando aos autos a respectiva procuração 

judicial (fls. 4/6 dos autos dos embargos de declaração), assumindo desse 

ponto, portanto, a defesa do réu/paciente Alan. 

 Ora, a outorga da procuração ao advogado constituído 

revoga o mandado do defensor dativo, passando aquele a representar o 

acusado em todos os atos do processo. Aliás, o digno defensor constituído 

relatou circunstancialmente as razões pelas quais resolveu assumir a defesa 

do paciente. 

 Além disso, como já ressaltado, o art. 392, inciso II, do CPP 

exige apenas a intimação do defensor constituído da sentença ou a 

pessoal do réu, se solto, o que se verificou na ação penal. 

 Por tais motivos, não incide a regra do art. 370, §4º, do CPP, 

citada pelo v. acórdão, que trata da intimação pessoal do defensor 

nomeado1, eis que o acusado sequer estava sendo defendido por um 

naquele momento processual. 

 Da mesma forma, o art. 392, inciso II, do CPP não exige que 

o réu seja esclarecido das consequências da não interposição do recurso 

ou que manifeste expressamente sua vontade de apelar ou não, até 

porque sua defesa estava sendo exercida por um advogado constituído, 

que tem plena capacidade de fazer essa avaliação. 

 Destaque-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de ser suficiente a intimação 

do defensor constituído: 

                                            
1 §4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. 
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO 

QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DO 

RÉU E DE SEU DEFENSOR DATIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA 

CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. MÁCULA INEXISTENTE. 

1. Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste 

Sodalício firmaram a compreensão de que, em se tratando 

de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado 

acerca da sentença condenatória, procedimento que 

garante a observância dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório. Precedentes. 

2. Na hipótese em tela, o recorrente respondeu ao processo 

em liberdade, tendo comparecido à audiência de instrução 

e julgamento juntamente com o defensor designado para 

patrocina-lo, ocasião em que foi proferida sentença 

condenatória, devidamente publicada no ato, 

oportunidade em que as partes foram dela intimadas, o que 

afasta a necessidade de nova notificação pessoal tanto do 

réu quanto do seu causídico, já que ambos tiveram ciência 

da prolação do édito repressivo, o que se revela suficiente 

para que seja atendido o comando contido no artigo 392, 

inciso II, do Código de Processo Penal. Precedentes. 

(...) 

4. Recurso não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

determinar a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do 
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Estado de Minas Gerais para que aprecie a possibilidade de 

incidência do princípio da insignificância à espécie. 

(RHC 63.757/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) 

 

“(...) 

RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO (ARTIGOS 180 DO CÓDIGO PENAL E 12 DA LEI 

10.826/2003). APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ACUSADO 

QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO E POSSUI ADVOGADO 

CONSTITUÍDO NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO 

CAUSÍDICO ACERCA DA PROLAÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA 

PÚBLICA PARA INTERPOR O APELO. PRINCÍPIO DA 

VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 

1. Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste 

Sodalício firmaram a compreensão de que, em se tratando 

de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado 

acerca do édito repressivo, procedimento que garante a 

observância dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório. Precedentes. 
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2. Na hipótese dos autos, constata-se que o paciente possuía 

defensor constituído nos autos, tendo-se determinado a 

intimação de ambos acerca da prolação de sentença 

condenatória, sendo que o acusado não foi localizado no 

endereço constante dos autos, ao passo que o causídico por 

ele contratado foi devidamente notificado por meio de 

publicação na imprensa oficial. 

3. Embora a cientificação do patrono do réu já fosse 

suficiente para se atender o comando do artigo 392, inciso II, 

do Código de Processo Penal, o certo é que diversas 

diligências foram empreendidas no sentido de tentar 

localizar o novo endereço do acusado, as quais restaram 

infrutíferas, motivo pelo qual se determinou a sua intimação 

por edital, que não se mostra, portanto, ilegal, até mesmo 

porque tinha conhecimento da ação penal em tela, não 

tendo comunicado ao Juízo a sua mudança de residência. 

4. O só fato de o patrono contratado pelo acusado não 

haver apelado do édito repressivo não legitima a atuação 

da Defensoria Pública no caso, pois, como é cediço, os 

recursos caracterizam-se pela voluntariedade, não havendo 

como se impor a sua interposição pela parte. 

5. Tendo o paciente respondido solto ao processo, e 

havendo a regular intimação do advogado constituído 

acerca da prolação de sentença condenatória, que dela 

não recorreu, não se vislumbra qualquer ilegalidade no não 

conhecimento da apelação interposta pela Defensoria 

Pública, que sequer tem legitimidade para atuar na ação 
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penal em tela, notadamente pelo fato de que o próprio 

acusado rejeitou ser patrocinado pelo referido órgão. 

6. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 280.080/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) 

 

 Como se vê, ao interpretar o art. 392, inciso II, do CPP, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que basta a intimação do defensor 

constituído da r. sentença condenatória, sendo despicienda até a 

intimação pessoal do réu, se estiver solto. 

 Repise-se, sendo defendido por um advogado constituído, o 

art. 392, II, do CPP, ou qualquer outro dispositivo, não exige a intimação do 

anterior defensor dativo. 

 Da mesma forma, além de não exigir a intimação pessoal do 

réu, quando solto, a lei contrariada também não demanda que o mesmo 

seja esclarecido das consequências da não interposição do apelo ou que 

se manifeste expressamente sobre o interesse ou não de apelar. 

 Por tais motivos, não há que se falar em qualquer nulidade 

processual, uma vez que respeitados todas as formas legais para a 

intimação da sentença condenatória. 

 Todavia, a Egrégia Corte Paulista adotou entendimento 

diverso, exigindo a intimação de um defensor nomeado já afastado da 

defesa do réu pela constituição de um advogado, bem como a colheita 
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de uma manifestação expressa do réu sobre o desejo de apelar ou não e 

de sua ciência das consequências da mesma. 

 Assim decidindo, o v. acórdão contrariou o disposto no art. 

392, inciso II, do CPP. Consequentemente, deve ser cassado, restaurando-

se o trânsito em julgado da r. sentença que condenou o paciente ALAN, 

como incurso no art. 243 (por duas vezes, na forma do art. 70 do Código 

Penal) e no art. 244-B (por duas vezes, em concurso formal), ambos c.c. o 

art. 69 do CP, às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 5 anos e 14 dias 

de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e ao 

pagamento de 310 dias-multa. 

 Também em decorrência da restauração do trânsito em 

julgado, devem ser cassados todos os atos processuais subsequentes, como 

eventual apelação do réu e do seu respectivo acórdão. 

 

 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA  

 

 Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei 

federal, aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o processamento do 

presente Recurso Especial por essa Egrégia Presidência e a remessa dos 

autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e 

provimento, cassando-se o v. acórdão de Habeas Corpus e sua 

complementação e, consequentemente, restaurando-se o trânsito em 
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julgado da r. sentença que condenou o paciente A. E. S. F., como incurso 

no art. 243 (por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal) e no art. 

244-B (por duas vezes, em concurso formal), ambos c.c. o art. 69 do CP, às 

penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 5 anos e 14 dias de detenção, a 

serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 310 

dias-multa. 

 Também em decorrência da restauração do trânsito em 

julgado, postula-se a cassação de todos os atos processuais subsequentes, 

como eventual apelação do réu e do seu respectivo acórdão. 

 São Paulo, 18 de outubro de 2017. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
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