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ACÓRDÃO – INTIMAÇÃO – DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – 

SUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

ACUSADO – IRRELEVÂNCIA.  

Não há no ordenamento jurídico previsão de que a intimação do teor 

do acórdão prolatado em sede de apelação criminal deva ser feita na 

pessoa do acusado, bastando para a sua ciência a publicação na 

imprensa oficial, quando representado por um defensor constituído, 

na forma do artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal.    
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

da REVISÃO CRIMINAL Nº 0034836-43.2016.8.26.0000, em que figura 

como peticionário E. R. S., vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

interpor o presente RECURSO ESPECIAL  para o COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes fundamentos: 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 E. R. S. ingressou com um pedido de Revisão Criminal (fls. 2/6 

e 16/34v), buscando desconstituir sua condenação, por infração ao art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06, imposta pelo Juízo de Direito da 18ª Vara Criminal 

da comarca de São Paulo (fls. 120/123 dos autos do processo criminal nº 

0036164-23.2014.8.26.0050) e confirmada pela Egrégia 4ª Câmara Criminal 

Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por acórdão 

que deu parcial provimento ao seu apelo, para reduzir suas reprimendas a 

8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa (fls. 

203/212). 

 A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo 

seu não conhecimento ou pelo seu indeferimento (fls. 36/46). 

 Todavia, o Egrégio 1º Grupo da Seção Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, por maioria de votos, deferiu a revisão criminal 

interposta por E. R. S., para o fim de anular o trânsito em julgado do acórdão 

de fls. 203/212 da Apelação Criminal nº 0036164-23.2014.8.26.0050 e 

determinar a regular intimação do acusado do v. acórdão. 

 Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração, para que fossem esclarecidas algumas obscuridades (fls. 

66/68). 

 A Egrégia Corte Paulista, entretanto, rejeitou os embargos de 

declaração (fls. 76/78). 

 Assim decidindo, o Egrégio Tribunal Paulista contrariou o 

disposto no art. 370, §1º, do Código de Processo Penal, autorizando a 
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presente interposição, com base no art. 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 

 O art. 370, §1º, do Código de Processo Penal exige 

apenas a intimação por publicação no órgão oficial do 

acórdão, sendo prescindível a intimação pessoal do 

defensor constituído ou do réu. 

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõe o art. 370, §1º, do Código de Processo Penal: 

 “Art. 370. (...) 

        § 1º A intimação do defensor constituído, do advogado 

do querelante e do assistente far-se-á por publicação no 

órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da 

comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do 

acusado”.  

 

 Cuidando-se da intimação de acórdão a réu representado 

por um defensor constituído, o dispositivo legal supramencionado, 

inequivocadamente, determina apenas a intimação do defensor 
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constituído e por meio de publicação no órgão incumbido da publicada 

dos atos judiciais da comarca, ou seja, por meio do diário oficial. 

 Por conseguinte, é desnecessária a intimação pessoal do 

defensor constituído e muito menos do réu.  

 Quando a legislação processual penal deseja a intimação 

pessoal da parte, há expressa menção a respeito, como, p.ex., no disposto 

art. 392, incisos I e III, do CPP. Aliás, esse dispositivo não faz a mesma 

exigência quando se cuida de acórdão. 

 Não obstante a legislação citada como violada, o v. 

Acórdão entendeu que seria necessária a intimação pessoal do 

sentenciado, ora recorrido, do teor do v. Acórdão da apelação e, assim, 

anulou o seu trânsito em julgado, “abrindo-se a possibilidade, após regular 

intimação, para a parte utilizar-se dos meios processuais para eventual 

recurso” (fls. 63). 

 Frise-se que no julgado dos embargos de declaração, 

aclaratório do pleito ministerial, a Corte Paulista reconheceu a vigência do 

disposto no art. 370, §1º, do CPP, mas resolveu afastar sua aplicação, 

afirmando, 

 “Reconheceu-se inclusive que a solução adotada é 

específica no caso em apreço, não se olvidando as regras 

legais referentes à intimação das partes (grifo meu)”. 

 

 Oportuno lembrar os seguintes precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, no sentido de ser suficiente a 
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intimação pela imprensa oficial do defensor constituído do teor do 

acórdão: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO 

CONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. SITUAÇÃO PRISIONAL DO 

APENADO QUE NÃO LHE CONFERE O DIREITO DE AGUARDAR 

EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. 

NULIDADE DE PROVAS (SUPOSTAS INVERDADES PROFERIDAS 

PELA VÍTIMA EM SEU DEPOIMENTO). REEXAME QUE SE AFIGURA 

INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU 

ACERCA DO TEOR DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 

DESNECESSIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE 

PRECARIEDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATÉRIA 

NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A 

CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 

1. É incabível o pedido de possibilitar ao paciente aguardar 

em liberdade o julgamento da revisão criminal, que decorrer 

de título definitivo e que não detém efeito suspensivo capaz 

de impedir a sua execução. 

2. A análise das alegações relacionadas diretamente à 

prática delitiva pela qual o paciente viu-se condenado (em 

especial as supostas inverdades proferidas pela vítima em 

seu depoimento) revela-se inviável por demandar ampla 

reapreciação das provas que deram suporte à 

condenação. Necessário aguardar o julgamento da revisão 

criminal pela Corte de origem. 

3. No que tange à aventada nulidade decorrente da 

ausência de intimação pessoal do réu acerca do teor do 

acórdão estadual, vale destacar que "a jurisprudência 

firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a 

intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, 

sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, 

no caso de estar assistido por advogado constituído" (HC 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

7 

 

353.449/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016). 

4. Quanto ao pleito voltado para o deferimento de prisão 

domiciliar até o julgamento de revisão criminal, ante à 

suposta precariedade do estabelecimento prisional em que 

se encontra o paciente, releva notar que a matéria que não 

foi examinada pelo Tribunal a quo não pode ser aqui 

conhecida, porque importaria em supressão de instância 

jurisdicional. 

5. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 337.443/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO 

CABIMENTO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. 

NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 

PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. NULIDADE DO TRÂNSITO EM 

JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a 

Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da 

utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram 

a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem 

olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, 

nos casos de flagrante ilegalidade. 

2. "O art. 392 do CPP impõe a obrigatoriedade da intimação 

pessoal do réu apenas na hipótese de sentença 

condenatória e não do acórdão proferido em sede de 

apelação, sendo que, em segunda instância, apenas é 

devida a intimação pessoal do defensor público ou dativo, 
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conforme a dicção do § 4º do art. 370 do mesmo diploma 

legal" (STJ, HC 177.475/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta 

Turma, DJe de 28/05/2012) e, em sendo o réu assistido por 

advogado constituído, suficiente a intimação por publicação 

no Diário Oficial, como na espécie. Precedentes. 

3. A ausência de interposição de recurso, contra a decisão 

que não admitiu o recurso especial, pelo advogado 

constituído nos autos à época, o qual foi devidamente 

intimado por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não 

implica ausência de defesa técnica por vigorar no sistema 

recursal o princípio da voluntariedade. 

4. "Transitada em julgado a condenação, inexiste 

constrangimento ilegal na expedição de mandado de 

prisão, uma vez que tal determinação constitui pressuposto 

essencial para o início da execução da pena" (AgRg no RHC 

n. 35.225/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, 

Dje 7/6/2016). 

5. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 339.227/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 

01/02/2017) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. APELO EXTREMO. PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. ART. 26 DA LEI Nº 8.038/90. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO ACUSADO SOBRE O RESULTADO DO 

JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. 

DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA APENAS PARA SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU. REGULAR NOTIFICAÇÃO DO PATRONO 

CONTRATADO PELO RÉU. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
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1. Não há no ordenamento jurídico previsão de que a 

intimação do teor do acórdão prolatado em sede de 

apelação criminal deva ser feita na pessoa do acusado, 

bastando para a sua ciência a publicação, na forma da lei. 

Precedentes. 

2. No caso em apreço, o advogado contratado pelo 

recorrente foi devidamente cientificado do acórdão 

proferido no julgamento do recurso de apelação pela 

imprensa oficial, não havendo que se falar na 

obrigatoriedade da notificação pessoal do réu. 

3. O acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 15.7.2015, tendo início o prazo para 

interposição do recurso especial no primeiro dia útil 

subsequente, in casu, 16.7.2015, mostrando-se intempestivo o 

apelo nobre protocolado somente em 4.8.2015, pois fora do 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 26 da Lei n.º 

8.038/90. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 847.119/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016) 

 

 E no Supremo Tribunal Federa encontra-se a mesma 

orientação: 

 

Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO 

COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE 

ACÓRDÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO AFERIÇÃO EM 

HABEAS CORPUS. 1. Seguindo a orientação majoritária 

da Corte, deve-se conhecer do pedido de 
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reconsideração como embargos de declaração ante 

a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O 

art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de 

intimação pessoal do réu apenas na hipótese de 

sentença condenatória, e não de acórdão proferido 

no julgamento de apelação (HC 114107, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é 

questão relativa ao mérito da ação penal, estando 

necessariamente vinculada ao conjunto fático 

probatório, não sendo possível às instâncias 

extraordinárias a análise de dados fáticos da causa 

para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. 

Pedido de reconsideração recebido como embargos 

de declaração, a que se nega provimento. 

(HC 105308 ED, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-

2015)  

 

Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE 

DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE 

JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO 

CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR 

MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM 

DENEGADA. I – O paciente possuía advogado 

constituído nos autos, que foi devidamente intimado do 

acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por 

não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O 

art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de 

intimação pessoal do réu apenas na hipótese de 

sentença condenatória e não de acórdão proferido no 

julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos 

dão conta de que se tratava de réu solto com patrono 

constituído e que não houve qualquer renúncia desse 
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advogado, sendo desnecessária a intimação do 

paciente para constituir novo defensor, uma vez que 

cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a 

viabilidade na interposição dos recursos especial e 

extraordinário IV – Ordem denegada. 

 

(HC 114107, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 11-12-2012 PUBLIC 12-12-

2012) 

 

 Ora, Na referida ação penal, o peticionário estava sendo 

defendido por advogados constituídos (procuração a fls. 52 e 

substabelecimento com reserva de poderes a fls. 148). 

 As conclusões do v. acórdão da Apelação Criminal nº 

0036164-23.2014.8.26.0050 foram publicadas no dia 9 de outubro de 2015 

(fls. 213 dos autos da ação penal). 

 Por seu lado, a defesa técnica não interpôs qualquer recurso 

dessa decisão e nem mesmo seria obrigada a fazê-lo, como ocorre em 

inúmeros casos, porque a interposição do inconformismo é voluntária. 

 Assim, o v. Acórdão transitou em julgado para Eldnei em 27 

de outubro de 2015 (fls. 214 dos autos da ação penal). 

 Não obstante ter sido observado o disposto no art. 370, §1º, 

do CPP, a Egrégia Corte Paulista, sem qualquer justificativa plausível, 

resolveu contrariar o seu teor e exigiu uma providência ilegal, ou seja, a 

intimação pessoal do acusado do acórdão de apelação. 
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 Assim decidindo, o v. Acórdão recorrido contrariou o disposto 

no art. 370, §1º, do Código de Processo Penal, devendo, por isso, ser 

cassado, restaurando-se o trânsito em julgado do julgado da Apelação 

Criminal nº 0036164-23.2014.8.26.0050. 

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei 

federal, aguarda a esta Procuradoria-geral de Justiça o deferimento do 

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 recorrido e 

restaurando-se o trânsito em julgado do julgado da Apelação Criminal nº 

0036164-23.2014.8.26.0050, em que figurou como apelante E. R. S.. 

 São Paulo, 6 de abril de 2018. 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
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