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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 0000732-65.2015.815.0000)
RELATOR      : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE       : Aécio Farias Filho
IMPETRADO         : Juízo da 7ª Vara Criminal de João Pessoa
PACIENTE      : Joallyson Carlos da Silva 

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus.  Sentença transitada 
em  julgado.  Nulidades.  Alegações  finais  apresentadas  por 
defensor  público.  Inércia  do  advogado  particular.  Único  ato 
processual. Sentença condenatória. Ausência de intimação do 
advogado  constituído.  Cerceamento  de  defesa.  Concessão, 
parcial, da ordem.

-  Deve  o  advogado  constituído  ser  intimado  da  sentença 
condenatória  quando,  nomeado  defensor  público  para  a 
prática exclusiva de um único ato, não tenha o particular sido 
destituído de seu encargo.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em conceder, parcialmente, a ordem, nos termos do voto do Relator, e 
em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  liminar,  impetrado  por 
Aécio Farias Filho em favor de Joallysson Carlos da Silva, sob o fundamento de que o 
paciente, em concurso com outrem, foi denunciado pela prática, em tese, do crime de 
roubo.

Afirma que em todos os momentos da instrução, o paciente negou a 
prática do delito, no entanto, em face da inércia de seu advogado constituído, o juízo a 
quo nomeou defensor público para oferecer as alegações finais.

Sustenta que as alegações foram ofertadas de forma “catastrófica”, 



confessando um crime que o paciente havia negado ter praticado.
Narra  que,  condenado  e  permitido  o  recurso  em  liberdade,  o 

advogado constituído não foi intimado da sentença, mas tão somente o defensor público, 
não obstante ter sido nomeado para um único ato.

Reporta-se  à  deficiência  das  alegações  finais,  posto  ter  restado 
evidente o prejuízo que o defensor nomeado trouxe para o paciente e ainda, que houve 
nulidade  considerando  que  apenas  o  defensor  público  foi  intimado  da  sentença 
condenatória,  enquanto que o advogado constituído, cujo mandato não fora revogado, 
não foi intimado.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido ao réu o 
direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.

Junta documentos de fls. 12/89.

O magistrado a quo presta informações – fs. 115/116.

A liminar foi indeferida – fls. 133/133v.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pela  denegação  da 
ordem135/138.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser concedida, em parte.

De fato,  o  writ  versa sobre duas questões. A primeira, sustenta o 
impetrante constrangimento ilegal  pela apresentação de alegações finais  por  defensor 
público, a qual imputou ao paciente culpa pelo crime de roubo, mesmo que o paciente 
tenha negado em Juízo sua participação.

No  entanto,  as  alegações,  juntadas  às  fls.  130,  afirmam  que 
“nenhum crime praticou o acusado JOALLYSON CARLOS DA SILVA, devendo o mesmo  
ser considerado INOCENTE e consequentemente absolvido”. Ou seja, de pronto, não se 
comprova a tese adotada pelo impetrante.

A segunda,  reporta-se  o  impetrante  à  ausência  de  intimação  do 
defensor  constituído  da  sentença  condenatória.  Nesse  contexto,  verifica-se  que  o 
advogado  constituído  do  réu  quedou-se  inerte  ao  ser  intimado  para  apresentar  as 
alegações finais,  motivo  pelo  qual  o  Juiz  a quo determinou a  intimação de Defensor 
Público para a prática do ato processual.

Ressalte-se que os réus foram devidamente intimados da inércia de 
seus patronos, fls. 69, sendo-lhe oportunizada a chance de nomear outro advogado, sob 
pena de serem patrocinado por defensor Público, nada tendo requerido.

Considerando que não houve a nomeação, pelo paciente, de outro 
advogado  e  ainda,  que  a  Defensoria  Pública  foi  responsável,  unicamente,  pela 
apresentação das alegações finais,  deveria o patrono constituído ter  sido intimado da 



sentença condenatória, uma vez que sua inércia se restringiu a um único ato processual,  
mais especificamente, à ausência de apresentação das alegações finais.

Sendo assim, é certo que houve cerceamento do direito de defesa 
do  paciente,  uma  vez  que  seu  advogado  não  interpôs  recurso  por  não  ter  tomado 
conhecimento da sentença condenatória.

Ante  o  exposto,  concedo,  parcialmente,  a  ordem,  para anular  o 
trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa, determinando que seja o 
advogado constituído nos autos, pelo paciente, intimado do decisum.

É o voto.1

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito Convocado para substituir o Exmo. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,16 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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