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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C O R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2008714-33.2014.815.0000 – 1ª Vara Mista da 
Comarca de Monteiro 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Giovanna Castro Lemos Mayer 
PACIENTE : Gustavo Vicente Costa da Silva Andrade

HABEAS CORPUS. Crime de fuga de pessoa presa 
qualificado.  Art.  351,  §  1º,  do  CP.  Condenação. 
Réu  não  localizado  no  endereço  fornecido  nos 
autos  principais.  Intimação da sentença 
condenatória via editalícia. Prazo inferior ao 
previsto no art.  392,  §  1º,  do  CPP.  Nulidade 
absoluta. Ordem parcialmente concedida.

-  Correta  a  intimação  por  edital  da  decisão 
condenatória de réu/paciente, que se ausenta do 
seu endereço sem o prévio conhecimento do Juízo, 
descumprindo o comando do art.  367 do CPP,  e 
procurado no referido endereço não é encontrado. 

-  Verifica-se  nulidade  absoluta  insanável, 
materializada no edital  de intimação do paciente 
da  sentença  condenatória,  pois  inegável  o 
descumprimento  da  regra  legal  disposta  no  art. 
392,  §  1º,  do  CPP,  razão  pela  qual  deve  a 
intimação ser anulada, para que outro edital seja 
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publicado,  observado  o  prazo  preceituado, 
assegurando ao coacto o direito à ampla defesa e 
ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONCEDER 
PARCIALMENTE A ORDEM, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, 
impetrado pela Advogada Giovanna  Castro  Lemos  Mayer em favor de 
Gustavo Vicente Costa da Silva Andrade, apontando o Juízo de Direito da 
1ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Monteiro  como autoridade coatora (fls. 
02/08).

Aduz a  impetrante que  o  paciente  está  suportando 
constrangimento ilegal porque foi  intimado  da  sentença  condenatória 
irregularmente por via editalícia, após uma falha na sua intimação pessoal 
e na lavratura da certidão pelo meirinho, razão pela qual pede a nulidade 
da  intimação  por  edital  e  da  certidão  de  trânsito  em julgado,  com a 
consequente devolução do prazo recursal. 

Por  fim,  pede a concessão de liminar  para suspender 
qualquer ato processual em relação ao paciente para o cumprimento da 
pena. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Informações prestadas pela dita autoridade coatora – 
fls. 113/114.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira  –  Procurador de Justiça – 
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 144/148). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(RELATOR)

Conheço da presente ordem, uma vez que a matéria 
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suscitada pela impetrante, nulidade do feito, representa uma coação 
ilegal, nos termos do art. 648, VI, do CPP, mormente pela possibilidade 
futura de restrição à liberdade.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de 
Gustavo Vicente Costa da Silva Andrade, apontando o Juízo de Direito da 
1ª Vara Mista da Comarca de Monteiro  como autoridade coatora, com o 
objetivo de anular a intimação editalícia do réu da sentença condenatória 
e o trânsito em julgado da referida decisão, com a consequente devolução 
do prazo recursal,  alegando uma falha na sua intimação pessoal  e  na 
lavratura da certidão pelo meirinho. 

A ordem deve ser concedida em parte.

Conforme se extrai dos autos, o paciente Gustavo 
Vicente  Costa  da  Silva  Andrade  foi  intimado  por  edital  da  sentença 
condenatória  (despacho  de  fl.  40  e  edital  de  fl.  42)  somente  após  a 
tentativa  da  intimação  pessoal  por  mandado,  ocasião  em que  não  foi 
localizado  por  duas  oportunidades  em  que  o  oficial  de  justiça  tentou 
intimá-lo, conforme certidões de fls. 75 e 141.

A própria impetrante, em petição protocolada no juízo a 
quo, fls. 82/87, admite que o réu/paciente não se encontrava no endereço 
fornecido  por  ocasião  das  tentativas  do  meirinho  para  intimá-lo  da 
sentença  condenatória.  Dessa  forma,  não  há  que  se  questionar  a 
intimação via editalícia.

O art. 392 do CPP prevê as hipóteses em que se faz a 
intimação pessoal do réu da sentença ou por edital, in verbis:

“Art. 392.  A intimação da sentença será feita:
I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II  -  ao  réu,  pessoalmente,  ou  ao  defensor  por  ele  
constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável  
a infração, tiver prestado fiança;
III  -  ao  defensor  constituído  pelo  réu,  se  este,  
afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de  
prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o  
oficial de justiça;
IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o  
defensor  que  houver  constituído  não  forem 
encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;
V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor  
que  o  réu  houver  constituído  também  não  for  
encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;
VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído  
defensor,  não  for  encontrado,  e  assim o  certificar  o  
oficial de justiça.
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§ 1o. O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido  
imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou 
superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.
§ 2o. O prazo para apelação correrá após o término do  
fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a  
intimação por qualquer das outras formas estabelecidas  
neste artigo.”

Destarte, correta a intimação por edital, pois o paciente 
não pode ser beneficiado por uma circunstância criada por ele mesmo, ou 
seja, ausentar-se do seu endereço sem o prévio conhecimento do Juízo 
(art. 367 do CPP). 

Entretanto, o edital de fl. 42 está nulo, não por falha na 
intimação do réu ou na certidão do meirinho, mas por não obedecer ao 
prazo estipulado pelo § 1º do art. 392 do CPP. Explico. 

Segundo § 1º do artigo supracitado, “o prazo do edital 
será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por 
tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos”.

Na hipótese vertente, o paciente foi condenado à pena 
de dois anos de detenção. Assim, o prazo do edital seria de 90 (noventa) 
dias.   

Contudo, conforme se verifica à fl. 42, o prazo do edital 
publicado para intimar o paciente da decisão condenatória foi de 60 dias, 
em descumprimento ao comando do dispositivo acima mencionado, 
configurando, portanto, sua nulidade absoluta. 

Nesse norte:

APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO 
DE AGENTES. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA POR EDITAL. PRAZO. NULIDADE. 
Prazo de 15 dias fixado no edital de intimação da 
sentença condenatória, em descompasso com a 
exigência legal - Art. 392 § 1º do CPP - que 
determina o prazo de 90 para a intimação 
editalícia, se tiver sido imposta pena privativa de 
liberdade por tempo igual ou superior a um ano. 
Pena aplicada em 2 anos e 5 meses de reclusão. 
Nulidade intransponível. Desconstituição do ato, 
com ordem de sua renovação apenas em relação ao 
imputado Cláudio. Julgamento convertido em diligência. 
Anulada, de ofício, a intimação editalícia do apelante 
Cláudio Rogério Bueno dos Santos. Determinação de 
renovação do ato, de acordo com os ditames legais. 
Apelo prejudicado. 
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(TJRS; ACr 24851-11.2014.8.21.7000; Camaquã; 
Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne 
Breton Baisch; Julg. 27/06/2014; DJERS 
04/08/2014) 

REVISAO CRIMINAL. ESTELIONATO. DEFENSOR 
NOMEADO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO 
DO EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA A MENOR. NULIDADES 
ABSOLUTAS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 1. A intimação 
pessoal do defensor público ou dativo está plenamente 
assegurada pela legislação pátria e sua falta é causa de 
nulidade absoluta por cerceamento de defesa. 
Precedentes do TJGO, STJ e STF. 2. Configura 
nulidade absoluta a intimação editalícia do réu 
com prazo de 30 (trinta) dias, caso tenha sido 
condenado à pena igual ou superior a um ano, 
situação em que o código de ritos prevê lapso 
temporal de 90 (noventa) dias (art. 392, §1º, do 
CPP). 3. Ausente um dos pressupostos de 
admissibilidade da revisão criminal, qual seja, o 
trânsito em julgado da sentença condenatória, inviável 
a análise meritória da ação revisional. Nulidades 
declaradas de ofício. Revisão prejudicada.
(TJGO; RVCr 0028440-63.2012.8.09.0000; São 
Luis de Montes Belos; Seção Criminal; Rel. Des. 
Ivo Favaro; DJGO 04/07/2013; Pág. 405) 

Grifos nossos.
  
Assim, no presente caso, verifica a nulidade insanável, 

materializada no edital de intimação da sentença de fl. 42, pois inegável o 
descumprimento da regra legal disposta no art. 392 § 1º do CPP, razão 
pela qual deve a intimação ser anulada, com o retorno dos autos à 
origem, para que outro edital seja publicado, observado o prazo 
preceituado, assegurando ao paciente o direito à ampla defesa e ao devido 
processo legal.

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, 
em desarmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


