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EXCELENTÍSSIMO  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO

NORTE,  por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, com base nos artigos 5º,

inciso LXIX, da Constituição Federal, e 1º, caput, da Lei nº 12.016/09, vem impetrar

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

em  face  do  Juiz Convocado  GUSTAVO  MARINHO,  Relator do

Habeas  Corpus nº  2012.017549-0,  pelas  razões  de  fato  e  de  direito  a  seguir

expostas. 

I – DA DECISÃO QUE ENSEJA O MANEJO DO WRIT:

O  Ministério  Público  Estadual  impetra  o  presente  Mandado  de

Segurança  com  o  objetivo  de  impugnar  pronunciamento  irrecorrível  do  Juiz

Convocado  GUSTAVO  MARINHO,  que  nos  autos  do  Habeas  Corpus  nº

2012.017549-0 proferiu a seguinte decisão, constante da fl. 905:
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Compreende  o  Parquet  que,  ao  decidir  pelo  encaminhamento  dos

autos  para  o  STJ,  deixando  o  Magistrado  Convocado  de  colocar  na  pauta  da

Câmara  Criminal  matéria  de  ordem  pública,  portanto  uma  nulidade  absoluta,  o

pronunciamento feriu direito líquido e certo a uma apreciação da nulidade alegada,

mantendo uma situação de absoluta ilegalidade provocada pelo acórdão de fls. 695-

701.

II – DOS RESUMO DO HABEAS CORPUS nº 2012.017549-0:

Eduardo Antônio Dantas Nobre e outros impetraram habeas corpus em

favor de Iberê Paiva Ferreira de Souza contra a decisão proferida pela MM. Juíza de

Direito  da  6ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Natal  que,  em  atendimento  ao

requerimento  formulado  pelo  Ministério  Público,  ordenou  a  interceptação  de

comunicações telefônicas realizadas por  George Anderson Olímpio  da Silveira  e

Marcus Vinícius Furtado da Cunha.

No referido  habeas corpus  os impetrantes pleitearam  a anulação das

interceptações telefônicas e o trancamento da Ação Penal nº 0135747-04-

2011.8.20.001.
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Por meio do acórdão de fls. 659/683 foi denegada a ordem.

Diante  da  denegação,  os impetrantes interpuseram embargos de

declaração às fls. 684/692.

Através do acórdão de fls. 695/701, os embargos de declaração foram

acolhidos com efeitos infringentes para determinar o desentranhamento das

interceptações telefônicas realizadas no período de 02 a 12 de junho de 2011.

Contra essa decisão foram interpostos embargos de declaração às fls.

702/708.

No acórdão de fls. 710/713, o mencionado recurso foi rejeitado.

Em face dessa decisão foram interpostos novos aclaratórios às fls.

714/723, os quais foram julgados e rejeitados pelo acórdão constante das fls. 723/726.

Inconformados, os impetrantes do  habeas  corpus,  que  já  tinham

interposto os embargos de declaração acima mencionados, interpuseram o Recurso

Ordinário juntado às fls. 728/751, dirigido ao STJ, com o escopo de invalidar todas as

provas produzidas na Ação Penal nº 0135747-04-2011.8.20.001 e, consequentemente,

determinar a sua extinção.

Às fls. 757/770 foram oferecidas contrarrazões pelo órgão parecerista

Ministério Público.

Ocorre  que, no processamento  do  habeas  corpus, ocorreram

nulidades absolutas, de natureza grave, que fulminam a legalidade da decisão

de fls. 695/701 e agridem os mais basilares princípios constitucionais.

No acórdão de fls. 695/701 foram concedidos efeitos infringentes aos

embargos de declaração interpostos por Eduardo Antônio Dantas Nobre e outros

sem que o Ministério Público tenha sido intimado para impugná-los. Depois de
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prolatado o referido acórdão,  o Ministério Público também não foi intimado para

tomar conhecimento do seu conteúdo.

Desse modo, verifica-se que  foi cometido ato ilegal consistente em

não  dar  ao  Ministério  Público  o  conhecimento  dos  atos  processuais  que

resultaram  na  modificação  do  julgamento  anterior,  de  forma  contrária  aos

interesses do Parquet, havendo, assim, uma lesão ao seu direito líquido e certo de

influir nas decisões judiciais mediante a apresentação de argumentos que corroborem

as pretensões deduzidas.

Diante de tal nulidade, o Ministério Público peticionou nos autos

(fls.770/784),  postulando,  em  síntese,  a  declaração  de  nulidade  absoluta  do

acórdão de fls. 695/701, da lavra do Juiz Convocado Gustavo Marinho, bem como

de todos os atos processuais posteriores.

A  referida  petição  foi  recebida  pelo  Desembargador  Presidente  e

remetida ao Desembargador Relator (fl. 826).

Através  do  despacho  de  fl.  828,  o  Desembargador  Ibanez  Monteiro

determinou o processamento da petição, com expedição de intimação aos impetrantes

do habeas corpus para exercer o constitucional direito ao contraditório.

Entre as fls. 831/836, os impetrantes do  habeas corpus  apresentaram

impugnação à petição que apontava a NULIDADE ABSOLUTA.

Após,  quando  já  criada  a  expectativa  de  que  a  PETIÇÃO  DE

NULIDADE  seria  apreciada  no  seu  mérito,  vez  que  já  determinado  o  seu

processamento, o Juiz Convocado Gustavo Marinho, para quem o processo foi

encaminhado  em  razão  da  decisão  de  fls.  900-903,  decidiu,  através  do

pronunciamento de fl. 905, que não apreciaria a PETIÇÃO DE NULIDADE, sob o

argumento do esgotamento da jurisdição.

Ou  seja,  além  do  ato  ilegal  de  (i)  conceder  efeitos  infringentes  em

decisão que acolheu embargos de declaração, sem intimação do Ministério Público
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para contrarrazoar,  e de (ii)  não intimar o Ministério Público desta decisão, a própria

insurgência contra esse ato ilegal foi negada, por novo ato ilegal resultante da omissão

quanto  à  apreciação  da  PETIÇÃO  DE  NULIDADE,  conforme  decidido  no

pronunciamento de fl. 905.

III – DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA:

Em conformidade com o disposto nos artigos 370, § 4º, do Código de

Processo Penal,  e  41,  inciso  IV,  da  Lei  nº  8.625/93,  o  Ministério  Público  tem a

prerrogativa de ser intimado pessoalmente de todas as decisões.

Todavia,  desrespeitando  os  aludidos  preceitos  legais,  a  Câmara

Criminal  acolheu  os  embargos  de  declaração  manejados  por  Eduardo  Antônio

Dantas  Nobre  e  outros,  com  efeitos  infringentes,  sem  a  prévia  intimação  do

Ministério Público.

É certo que tal decisão é passível de recurso. Entretanto, o caso em

exame é peculiar,  já  que foi  cerceado o direito  que tem o Ministério  Público de

impugnar as alegações da parte contrária, o que enseja uma nulidade absoluta por

ofensa ao princípio do contraditório.

Não bastasse isso,  a  própria  PETIÇÃO DE NULIDADE apresentada

pelo Ministério Público entre as fls. 770/784, em que pese recebida e encaminhada

para contraditório da parte impetrante do habeas corpus, sequer foi julgada pelo Juiz

Convocado Gustavo Marinho, que à fl. 905 limitou-se a dizer que não apreciaria o

pleito com base no art. 339 e seguintes do Regimento Interno do TJRN.

Nessa situação, por não ter a referida decisão respaldo legal e resultar

na lesão a um direito  líquido e certo  da parte,  faz-se imperioso reconhecer  que

poderá  ser  admitido  o  mandado  de  segurança,  uma  vez  que  este  instrumento

consiste  em  uma  garantia  constitucional,  que  não  pode  ser  obstaculizada  por

qualquer disposição normativa infraconstitucional. 
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É inegável que a decisão judicial é um ato de autoridade e, sendo ela

causadora de lesão a um direito líquido e certo, é plenamente possível a impetração

de mandado de segurança, conforme leciona HELY LOPES MEIRELLES:

“Atualmente é pacífico entendimento de que os atos judiciais –
acórdão,  sentença  ou  despacho  –  configuram  atos  de
autoridade, passíveis  de mandado de segurança,  desde que
ofensivos de direito líquido e certo do impetrante.”1

Quando  a  decisão  judicial  se  revela  manifestamente  ilegal  ou

teratológica,  inexistindo recurso com efeito  suspensivo para impugná-la,  é  de se

admitir a impetração do mandado de segurança para afastar a ocorrência de dano

grave ou de difícil reparação. 

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  proferiu  o  seguinte

julgado:

“Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança.
Ação  civil  pública.  Suspensão  de  vigência  de  cláusula
contratual  lesiva  aos  consumidores.  Procedência  do  pedido.
Sentença proferida com imposição de astreinte.  Mandado de
segurança. Cabimento.
- Ao condicionar o recebimento/seguimento de eventual recurso
ao  cumprimento  de  imposição  no  sentido  de  convocar  os
desistentes dos consórcios administrados pela recorrente, nos
vinte anos anteriores ao ajuizamento da ação, além de retirar
dos contratos por ela firmados a cláusula tida por ilegal e, por
conseqüência,  considerada nula,  o  i.  Juízo  impetrado incluiu
percalço à liberdade das partes de recorrerem das decisões
que lhes forem prejudiciais, bem como alçou o duplo grau de
jurisdição a degrau inalcançável à parte vencida.
- Considerando que a impetração do mandado de segurança é
juridicamente  possível  quando  o  ato jurisdicional  contiver
manifesta  ilegalidade  ou  venha  revestido  de  teratologia,  a
ofender direito líquido e certo, isto é, apurável sem necessidade
de  dilação  probatória,  inexiste,  no  processo  em  análise,
qualquer  óbice  na utilização da via  mandamental,  porquanto
flagrante o conteúdo teratológico da parte da sentença atacada
por meio de mandado de segurança.
- Conquanto estabeleça a Súmula 267 do STF que "não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso

1 Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, ação direta de
inconstitucionalidade,  ação declaratória  de  constitucionalidade,  argüição  de  descumprimento  de preceito
fundamental, o controle incidental de normas no direito brasileiro. 26ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 34.
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ou correição", é pacífico o entendimento de que é cabível o uso
de  mandado de  segurança contra  ato  judicial, desde  que
impugnado  por  recurso  próprio,  tempestivo  e  desprovido  de
efeito suspensivo ou,  ainda,  que a decisão atacada pela via
mandamental  esteja  revestida  de  caráter  teratológico,  em
afronta ao direito e, por conseguinte, suscetível de causar dano
irreparável ou de difícil reparação. - Conclui-se, portanto, que a
parte  da  sentença  que  antecipou a  admissibilidade recursal,
vedando  o  recebimento/seguimento  de  eventual  recurso  em
hipótese  de  descumprimento  de  astreinte,  reveste-se  de
conteúdo  teratológico,  porquanto  deixou  de  observar  regra
principiológica  de  livre  acesso  ao  Judiciário  e  conseqüente
duplo grau de jurisdição, o que impõe a reforma do acórdão
impugnado para conceder a ordem e declarar nula a parte da
decisão  contra  a  qual  a  recorrente  endereçou  o  remédio
processual.  Recurso  ordinário  em mandado de  segurança
conhecido  e  provido.” (STJ,  RMS 22476/SP,  3ª  Turma,  Relª.
Minª. Nancy Andrighi, DJ 20/11/2006).

Portanto, face à ilegalidade da decisão proferida pela Câmara Criminal

no  Habeas  Corpus  nº  2012.017549-0,  bem  como  diante  da  nova  ilegalidade

decorrente da decisão de fl. 905 do Juiz Convocado Gustavo Marinho, dúvida não

há quanto ao cabimento do mandado de segurança.

IV – DOS FUNDAMENTOS:

IV.1 DAS NULIDADES COMETIDAS:

A tramitação do Habeas Corpus padeceu de graves nulidades que o

infirmam como processo hábil a fomentar efeitos na ação penal em que teria sido

praticado o ato inquinado de coator. Resumem-se tais  nulidade  na  síntese

didaticamente apresentada a seguir:

a) em primeiro lugar, na instrução do Habeas Corpus houve a deliberada

omissão dos impetrantes em promover a juntada de documentos atinentes ao objeto

da discussão existentes nos autos da ação penal, circunstância esta  que influiu

decisivamente na apuração da verdade substancial e na decisão da causa, induzindo

em erro os Eminentes julgadores, situação que enseja  a nulidade do processo na

forma prescrita no artigo 566 do Código de Processo Penal;
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b) além disso, o Ministério Público não foi intimado para se manifestar

sobre a interposição dos embargos aos quais foram dados efeitos infringentes, o que

causou prejuízos à acusação, conforme se demonstrará a seguir, restando malferida a

regra que impõe a intimação do Ministério Público em todos os termos – entenda-se

atos – da ação penal pública, consoante obriga, sob pena de NULIDADE ABSOLUTA,

o artigo 564, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal;

c) o Ministério Público igualmente não foi intimado, a tempo e a modo,

do acórdão de fls. 695/701, resultante dos embargos modificativos, o que também

causou evidente prejuízo para a sua posição processual;

d) acrescente-se, ainda, que a matéria em discussão no Habeas Corpus

jamais foi submetida à apreciação do juiz de primeiro grau antes da sua impetração,

de modo que houve evidente supressão de instância julgadora, com prejuízo aos

princípios do juiz natural, do contraditório e da paridade de armas, violações que a

doutrina define como ensejadoras de nulidade absoluta;

e) OMISSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE INFIRMAVAM

AS ALEGAÇÕES DOS IMPETRANTES DO HABEAS CORPUS (ATO PROCESSUAL

PRATICADO COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE INFLUIU

DECISIVAMENTE –  E  NEGATIVAMENTE –  NA  APURAÇÃO DA VERDADE

SUBSTANCIAL E NA DECISÃO DA CAUSA). Nesse caso, conforme preconiza o

artigo 566 do Código de Processo Penal, a nulidade deverá ser declarada, posto que

influiu na apuração da verdade substancial e na decisão da causa, levando os

Desembargadores a erro. Nesse caso, cumpre lembrar que agiram os advogados de

má-fé, haja vista que já existia na ação penal os documentos que comprovavam o

início e o fim das interceptações telefônicas, conforme informação fornecida pelas

operadoras, mas isso foi negligenciado de forma proposital para levar os julgadores a

erro, exatamente como ocorreu;

f) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA

CONTRARRAZOAR OS  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS

INFRIGENTES E PARA TOMAR CONHECIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS

NO PROCESSO – nulidade absoluta para falta de intimação do Ministério Público (art.
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564, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), conforme melhor explanado

a seguir. Tal conduta ofendeu ao princípio constitucional do contraditório, em frontal

ofensa aos julgados do STF e STJ;

g) VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DO

CONTRADITÓRIO E DA PARIDADE DE ARMAS, EM VIRTUDE DA VEICULAÇÃO

DE PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS ANTES QUE REFERIDO PLEITO

FOSSE FORMALIZADO EM PRIMEIRO GRAU. No caso,  mostra-se evidente a

ocorrência de nulidade absoluta, também pelo fato de a matéria não ter sido veiculada

em primeiro grau – o habeas Corpus não pode suprimir instâncias, sob pena de

ofensa ao princípio do juiz natural. A esse respeito convém observar os

julgados a seguir do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. EXECUÇÃO
DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O habeas
corpus tem uma rica história, constituindo garantia
fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não
pode ser amesquinhado, mas também não é passível de
vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como
remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus
por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da
dicção do art. 102 , II , a , da Constituição da República, a
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla
ao preceito constitucional. Precedente da Primeira
Turma desta Suprema Corte. 2. A ausência de
manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a
progressão de regime impede sua análise por esta
Corte Suprema, sob pena de supressão de instância,
em afronta às normas de competência. 3. Supressão
de instância que se viabiliza apenas em casos
teratológicos. 4. Noticiado pelo Juízo da Execução que a
progressão do regime será apreciada após a
manifestação da Defesa, em decisão superveniente à
presente impetração, impõe-se determinar ao Juízo
competente, tão somente, que examine o pedido de
progressão do regime de cumprimento da pena do
Paciente no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
promovendo a alteração, se for o caso. 4. Habeas corpus
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extinto sem resolução do mérito, mas com concessão de
ofício...”

Data de publicação: 06/06/2013 . STF HC 113735 SP

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação do
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da
impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica
supressão de instância, o que não é admitido consoante
a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.

HC 116856 MS, STH, publicado em 29/04/2013

Como é sabido, as nulidades são tidas como absolutas quando afrontam

a Constituição,  os  direitos  garantidos,  ou  seja,  importam a  uma coletividade,  têm

efeitos “erga omnes” (como exemplo o devido processo legal, juiz natural, etc), estas

nulidades, por terem uma repercussão de interesse maior,  devem ser arguidas de

ofício pelo juiz, inclusive a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Sobre o

tema, PACELLI ensina de forma lapidar:

“Configuram, portanto, vícios passíveis de nulidades
absolutas as violações aos princípios fundamentais do
processo penal, tais como o juiz natural, o do contraditório
e da ampla defesa, o da imparcialidade do juiz, a exigência
de motivação das sentenças judiciais etc., implicando todos
eles a nulidade absoluta do processo.” (Curso de Processo
Penal, 11ª Ed. P. 697. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009).

No caso, houve nulidade absoluta, por ofensa aos princípios

constitucionais do juiz natural, da paridade de armas e do contraditório. 

IV.2 FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ACÓRDÃO DO HABEAS CORPUS E DA DECISÃO QUE  ATRIBUIU EFEITOS

INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS:
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Detalhando as nulidades praticadas, registre-se que, na petição inicial do

habeas corpus, os impetrantes alegaram que teria havido demora do Ministério

Público em requerer a prorrogação das interceptações telefônicas, de maneira que

estas teriam sido realizadas sem autorização judicial, o que implicaria a sua nulidade.

Acolhendo parcialmente o pleito dos impetrantes do habeas corpus, em

sede de embargos de declaração, diga-se com efeitos infringentes, admitidos pelo

Eminente Relator sem o contraditório do Ministério Público, o acórdão de fls. 695/701,

determinou o desentranhamento das interceptações telefônicas constantes da Ação

Penal nº 0135747-04-2011.8.20.001, sob a falsa premissa de que não havia decisão

judicial acobertadora da medida.

Como a referida decisão é contrária à pretensão punitiva deduzida pelo

Ministério Público, este deveria ter sido intimado, em homenagem ao princípio do

contraditório. Mas não foi isso o que ocorreu. Após o supracitado acórdão, o processo

continuou seu curso sem o que o Parquet tivesse conhecimento de que uma parte da

prova produzida na Ação Penal nº 0135747-04-2011.8.20.001 havia sido

equivocadamente anulada. Sobre a obrigatoriedade de intimação da parte

contrária, quando há efeitos infringentes nos embargos, vale  transcrever  os

seguintes julgados do STF e STJ: 

HABEAS CORPUS Nº 149.174 - MG (2009/0191983-1)
EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.ROUBO MAJORADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VISTA À DEFESA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
Consoante entendimento assente no c. Supremo
Tribunal Federal e nesse Superior Tribunal de Justiça,
em respeito ao princípio constitucional do
contraditório, é necessária a intimação prévia do
embargado quando os embargos de declaração
tenham caráter infringente, o que não ocorreu na
hipótese (Precedentes). Ordem concedida.

“Embargos de declaração. Efeitos infringentes.
Admissibilidade excepcional. Necessidade de intimação
da parte embargada para contra-razões. Art. 2º, inc. I, da
Lei nº 8.137/90. Crime formal. Desnecessidade de
conclusão do procedimento administrativo para a
persecução penal. Visando os embargos declaratórios à
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modificação do provimento embargado, impõe-se,
considerado o devido processo legal e a ampla defesa, a
ciência da parte contrária para, querendo, apresentar
contra-razões. O tipo penal previsto no artigo 2º, inc. I, da
Lei 8.137/90, é crime formal e, portanto, independe da
consumação do resultado naturalístico correspondente à
auferição de vantagem ilícita em desfavor do Fisco,
bastando a omissão de informações ou a prestação de
declaração falsa, não demandando a efetiva percepção
material do ardil aplicado. Dispensável, por conseguinte, a
conclusão de procedimento administrativo para configurar
a justa causa legitimadora da persecução. Embargos
declaratórios providos" (ED no RHC 90532/CE, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJU de 06/11/09)

"Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.
Decisão em consonância com a jurisprudência desta
Corte. 4. Embargos de declaração com efeitos
infringentes. Possibilidade de contraditório. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento" (AgRg no AI
479382/SP, Segunda Turma, Rel. Min.  Gilmar Mendes,
DJU de 19/11/04)

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS –  EFEITOS
MODIFICATIVOS - VISTA DA PARTE CONTRÁRIA. Os
pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal são
reiterados no sentido da exigência de intimação do
Embargado quando os declaratórios veiculem pedido de
efeito modificativo." (RE 250396-7/RJ, Segunda Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 12/05/2000).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES. A atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração supõe a prévia intimação da
contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento
é nulo. Embargos de declaração opostos por
Bancocidade Corretora de Valores Mobiliários e de
Câmbio Ltda. conhecidos e acolhidos. Prejudicados os
embargos declaratórios opostos por Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro." (EDcl nos EDcl na AR 1.228/RJ, Corte
Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 02/10/2008)

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO
PESSOAL. TEMPESTIVIDADE. CONCESSÃO DE
EFEITO INFRINGENTE. NECESSÁRIA AUDIÊNCIA DA
PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM
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PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
CONCEDIDA.
1. Considerando que o Ministério Público possui a
prerrogativa da intimação pessoal, conforme dispõem os
arts. 18 da LC 75/93 e 41, IV, da Lei 8.625/93, não há
falar em intempestividade dos embargos de declaração
na espécie.
2. A possibilidade de se imprimirem efeitos
modificativos a embargos declaratórios, de sorte a
resultar alteração prejudicial à parte embargada,
reclama sua prévia intimação para se manifestar, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
Precedentes do STJ e do STF.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão,
concedida para, anulando o acórdão impugnado,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que, após a intimação da parte embargada,
proceda a novo julgamento do embargos." (HC
46.465/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJU de 12/03/2007)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NOTÓRIO
PROPÓSITO MODIFICATIVO. INTIMAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA. NECESSIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. Tendo em vista o notório efeito modificativo do recurso
de embargos de declaração opostos pelo réu, deve ser
anulado o seu julgamento para que seja oportunizado o
oferecimento de contra-razões pelo Ministério Público
Federal.
II. Embargos acolhidos."
(EDcl nos EDcl no REsp 819.766/RS, 5ª Turma, Rel.Min. 
Gilson Dipp, DJU de 12/03/2007)

Nesse contexto, foram interpostos mais dois embargos de declaração e

proferidas mais duas decisões, tudo sem a intimação pessoal do Ministério Público.

Somente após a interposição de recurso ordinário pelos impetrantes  do  habeas

corpus, foi que os autos foram enviados ao Ministério Público, para fins de

contrarrazões.

Tal situação revelou-se extremamente prejudicial aos interesses do

Ministério Público. Observe-se que o Parquet foi intimado para oferecer contrarrazões

ao recurso ordinário. Ou seja, os autos somente foram enviados ao Ministério Público

na fase recursal, tendo sido negada ao órgão de acusação qualquer possibilidade de
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intervir nas fases anteriores e demonstrar a licitude das provas questionadas pelos

impetrantes do Habeas Corpus.

Diante da ausência de intimação do Ministério Público, o prazo recursal

deste em relação ao acórdão de fls. 695/701 não teve início. Assim, o referido acórdão

não transitou em julgado para o Órgão Ministerial.

Cumpre lembrar que o Ministério Público tem a prerrogativa de

intimação pessoal, a teor do disposto no artigo 370, § 4º, do Código de Processo

Penal:

“Art. 370 (…)
§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado
será pessoal.”   

A intimação pessoal do Parquet também é prevista na Lei nº 8.625/93,

que estatui o seguinte:

“Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do
Ministério Público, no exercício de sua função, além de
outras previstas na Lei Orgânica: (…)
IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau
de jurisdição, através da entrega dos autos com vista; (...)”

Sobre a intimação pessoal do Ministério Público, esclarece

NORBERTO AVENA:2

“Evidentemente, o Ministério Público será intimado

pessoalmente da sentença condenatória, da decisão de

pronúncia e dos acórdãos dos tribunais. Nos dois primeiros

casos, a comunicação é realizada por meio do agente com

atribuições no processo criminal. Já quando se trata de

intimação dos acórdãos, tal ocorre junto ao Ministério

Público que atua nos tribunais perante os respectivos

colegiados.”

2 AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. 3ª ed., São Paulo: Editora Método, 2011, p. 154.
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Outro não tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de

Justiça, conforme se verifica pelos julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. MINISTÉRIO
PÚBLICO. INTIMAÇÃO. ENTREGA DOS AUTOS COM
VISTA.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça pacificaram-se no sentido
de que os prazos para o Ministério Público começam a
correr na data em que os autos com vista ingressam no
protocolo administrativo da instituição, sendo irrelevante,
para efeito da contagem, a data em que o membro do
Parquet apôs o seu "ciente" da decisão.
II - Intempestividade manifesta do recurso.  Agravo não
conhecido.”
(STJ – AgRg no Ag 607704/GO – Terceira Turma – Rel. Min.
PAULO FURTADO (Desembargador convocado do TJ/BA) –
Publicado no DJe de 14.04.2009).

“(...) A prerrogativa assegurada ao Ministério Público de ter
vista dos autos exige que lhe seja assegurada a
possibilidade de compulsar o feito durante o prazo que a lei
lhe concede, para que possa, assim, exercer o contraditório,
a ampla defesa, seu papel de 'custos legis' e, em última
análise, a própria pretensão recursal. A remessa dos autos à
primeira instância, durante o prazo assegurado ao MP para
a interposição do Especial, frustra tal prerrogativa e, nesse
sentido, deve ser considerada justa causa para a devolução
do prazo.  Recurso Especial Provido. (STJ –  REsp.
805277/RS –  Terceira Turma –  Relª. Min. Nancy Andrighi –
publicado no DJe de 08.10.2008).

IV.3 DA CONTAGEM EQUIVOCADA DO PRAZO DA

INTERCEPTAÇÃO:

É importante destacar, ainda, que a Egrégia Câmara Criminal foi

induzida em erro pelos impetrantes do Habeas Corpus, uma vez que estes contaram

os prazos das interceptações telefônicas a partir das datas das decisões, o que é

totalmente equivocado. Como é cediço, para que seja realizada uma interceptação

telefônica é necessário que as operadoras de telefonia sejam comunicadas e adotem

as providências técnicas que permitam a monitoração. É evidente que esse

procedimento leva alguns dias, de maneira que a efetivação da interceptação
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telefônica não ocorre na mesma data decisão judicial, mas, sim, alguns dias depois,

quando viabilizada pelas operadoras.

Decerto, não seria forçoso, nessa oportunidade, citar trecho da

Resolução nº 059 do Conselho Nacional de Justiça, de 09 de setembro de 2008, que

versa especificamente sobre a matéria objeto da discussão, senão vejamos:

“Art. 12. Recebido o ofício da autoridade judicial a operadora

de telefonia deverá confirmar com o Juízo os números cuja

efetivação fora deferida e a data em que efetivada a

interceptação, para fins de controle judicial do prazo.”

Desse modo, a simples leitura do dispositivo acima transcrito revela a

forma criteriosa com que o Ministério Público Estadual vem conferindo no trato com as

interceptações telefônicas, em estrito cumprimento aos regulamentos que regem a

matéria. Nessa linha de ideias, é de saltar aos olhos que a respeitável Câmara

Criminal tenha acolhido uma tese tão simplória e dissociada do regramento específico

das interceptações, em que se procedeu uma mera contagem a partir da decisão

prolatada pelo juiz de primeiro grau, quando na verdade, a contagem deve-se dar da

data em que for efetivada a interceptação na operadora de telefonia, ou seja, esta é

quem efetiva o período e, em seguida, comunica ao juízo.

Inclusive, tais argumentos são corroborados pelas informações

prestadas pelo Delegado de Polícia Civil Marcílio Bezerra da Cruz, que, no Ofício nº

940/2013-CCD/CI (cópia em anexo), esclarece que as datas de início e fim da

monitoração de cada alvo são fornecidas exclusivamente pelas operadoras de

telefonia móvel ou fixa.

Assim, uma simples averiguação dos autos em que foram levadas a

efeito tais interceptações seria bastante conclusivo para se negar, de pronto, a

concessão de efeitos infringentes aos embargos. Na verdade, o simples conhecimento

acerca da Resolução do CNJ acima referida seria bastante para afastar essa

contagem estanque levada a efeito pelos impetrantes do Habeas Corpus em comento.
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Somente a título exemplificativo, tem-se que a decisão constante nos

autos do processo nº 0003280-61.2011.8.20.0001, da lavra da Exma. Juíza Ada Maria

da Cunha Galvão, foi exarada na data de 19 de maio de 2011 (fls. 337/338). No dia

seguinte, ou seja, em 20 de maio de 2011, foi enviado o Ofício nº 0003280-

61.2011.8.20.0001-0-028 à operadora de telefonia VIVO, o qual foi recebido na

mesma data (fls. 341/342). Por fim, a mencionada operadora informa, mediante

resposta de fls. 426/427, que a efetivação da medida se deu no período de

26/05/2011 a 09/06/2011. Note-se, pois, que as medidas não são implementadas de

forma tão simples como pretendem fazer crer os impetrantes do Habeas Corpus.

Os argumentos ora defendidos já foram objeto de apreciação pelo

Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS OUTRAS ANTERIORES À QUEBRA DO
SIGILO. QUESTÃO NÃO TRATADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA
MEDIDA DEMONSTRADA. TERMO INICIAL A PARTIR DA
IMPLEMENTAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. PROVA ORIGINÁRIA. ILICITUDE
RECHAÇADA. NULIDADES INEXISTENTES. COAÇÃO
ILEGAL AUSENTE. 1. A propósito da dita falta de
providências anteriores à quebra do sigilo telefônico com o
intuito de investigar o paciente, não se desincumbiram os
impetrantes de juntar aos autos documentos que comprovem
tal alegação. Não há, aqui, nenhum elemento a indicar que,
no inquérito, não foram tomadas outras providências antes
das interceptações telefônicas. Na verdade, sobre tal ponto
nem sequer se manifestou o Tribunal a quo, aliás, nem era o
caso, porquanto não fora provocado para tanto. 2. Em
relação às interceptações telefônicas, o prazo de 15
(quinze) dias, previsto na Lei n. 9.296/96, é contado a
partir da efetivação da medida constritiva, ou seja, do dia
em que se iniciou a escuta telefônica e não da data da
decisão judicial (HC n. 135.771/PE, Ministro Og Fernandes,
DJe 24/8/2011). 3. No caso, o termo inicial efetivo da medida
constritiva é 29/9/2009, e os dias 7, 8 e 9/10/2009, incluídos
na contagem do lapso de 15 dias, estão no prazo legal. 4. A
decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico bem
como as que se sucederam encontram-se devidamente
fundamentadas e legalmente amparadas. Não há que se
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cogitar de constrangimento ilegal apto a nulificar a ação penal
ajuizada contra o paciente. 5. Na hipótese, a Juíza, de
maneira justificada, autorizou a quebra do sigilo, ressaltando
a imprescindibilidade da medida, e, sucessivamente, renovou
a medida extrema, com base, por exemplo, no fato de a
conduta dos investigados se situar na macrocriminalidade, na
circunstância de a organização criminosa ter estrutura
complexa e articulada, o que dificulta a obtenção de provas. E
mais: considerou, também, que, ao longo das investigações,
foram sendo revelados mistérios, obscuridades e outros
crimes e se solidificando a associação de facções, conforme
sinalizado através de monitoramento. Desse modo, agiu a
magistrada em compasso com a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo
necessário à completa investigação dos fatos delituosos, não
sendo desarrazoada a manutenção, desde que justificada,
como na espécie, de interceptações por cinco meses ou mais,
diante das peculiaridades do caso concreto. 7. Ordem
conhecida em parte e, nessa parte, denegada.
(HC 201101590330, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ -
SEXTA TURMA, DJE DATA:26/03/2012 ..DTPB). Grifos
Acrescidos.

A ausência de intimação do Ministério Público impossibilitou que as

informações acima referidas fossem levadas ao conhecimento dos Desembargadores,

tendo ocorrido, assim, uma patente violação aos princípios do  juiz  natural,  do

contraditório  e  da  paridade  de  armas, (artigo 5º,  caput e incisos  LII  e LV, da

Constituição Federal). Por esta razão, o acórdão de fls. 695/701 é nulo, não

podendo produzir nenhum efeito.

Sobre o reconhecimento de nulidades dispõe o artigo 563 do Código de

Processo Penal:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Interpretando-se o dispositivo legal acima transcrito a contario sensu,

conclui-se que, se houver prejuízo para a acusação ou para a defesa, a nulidade

deverá ser reconhecida. Na situação em testilha a ausência de intimação do Ministério

Público o impediu de demonstrar a legalidade das interceptações telefônicas e, tendo

a Câmara Criminal determinado o seu desentranhamento, apresenta-se como

manifesto o prejuízo para a acusação face à desconsideração de provas da prática
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dos delitos descritos na denúncia que originou a Ação Penal nº 0135747-04-

2011.8.20.001.

Ademais, vislumbra-se pela conduta dos impetrantes do Habeas Corpus

uma atitude de má-fé, porquanto deixaram de juntar à petição do  writ  peças

constantes da ação penal que demonstram claramente as datas de início e de fim das

interceptações efetivadas pelas operadoras de telefonia. A certidão acostada à fl. 24

faz menção a uma decisão de prorrogação de interceptação telefônica proferida em

19/05/2011, para, contando-se o prazo de 15 (quinze) dias a partir dessa data,

demonstrar a suposta ilegalidade das gravações realizadas no período de 02/06/2011

a 12/06/2011.

Todavia, à fl. 426 da ação penal (cópia em anexo  à  PETIÇÃO DE

NULIDADE) consta um documento expedido pela Vivo S/A que informa que a

interceptação telefônica foi realizada entre os dias 26/05/2011 e 09/06/2011. Como

se vê, a interceptação telefônica não foi implementada na data da decisão

(19/05/2011), como pretenderam fazer crer os impetrantes do  Habeas Corpus, mas

sim em 26/05/2011 e é a partir desta data que começa a fluir o prazo de 15

(quinze) dias. Logo, o período em que, segundo os impetrantes do habeas corpus em

questão (02/06/2011 a 12/06/2011), teriam sido realizadas gravações sem autorização

judicial, na verdade, estava compreendido no interregno de 15 (quinze) dias de

validade das interceptações, contados a partir da data em que a operadora de

telefonia iniciou a monitoração. A mesma certidão acima referida indica, ainda, que

o Ministério Público protocolou um pedido de prorrogação da interceptação telefônica

em 08/06/2011, ou seja, antes de terminada a validade da prorrogação anterior,

sendo, pois, de clareza insofismável a diligência que teve o Parquet quanto ao

cumprimento dos prazos das medidas.

Ressalte-se que o critério defendido pelos impetrantes do habeas corpus

é destituído de plausibilidade, pois o que a lei estabelece é que a interceptação

telefônica não pode ter duração superior a 15 (quinze) dias, admitida a prorrogação

quando se demonstre a necessidade, e não que a partir da data da decisão deverá

ser contado o prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese de se adotar o entendimento

preconizado pelos impetrantes do Habeas Corpus, poderia ocorrer a absurda situação

MPRN – PGJ – Coordenadoria Jurídica Judicial – ARFF                                                                                 19



de, em razão de dificuldades técnicas, a operadora de telefonia demorar a cumprir a

decisão judicial e, vindo a iniciar a execução da medida no décimo sexto dia após a

autorização do juiz, não poderia mais ser admitido nenhum dia de gravação,

simplesmente porque o ato judicial foi proferido há mais de 15 (quinze) dias.

Evidentemente esse não é o sentido do prazo estipulado pela Lei nº 9.296/96. O prazo

de 15 (quinze) dias se refere à duração das gravações e não ao período de tempo

que as operadoras de telefonia devem levar para iniciar a execução da medida, como

alegaram os impetrantes do Habeas Corpus.

Resta patente que os impetrantes do Habeas corpus nº 2012.017549-0

agiram com o intuito de confundir os Desembargadores, porquanto juntaram uma

certidão que mencionava apenas as datas das decisões e deixaram de anexar

informações da Vivo S/A que mencionavam precisamente as datas do início e do fim

da interceptação telefônica questionada. 

No caso, Edurado Antônio Dantas Nobre e outros deduziram a pretensão

de anular as interceptações telefônicas sob a alegação de que foram realizadas sem

autorização judicial, quando os documentos constantes dos autos demonstravam de

forma incontroversa que as interceptações ocorreram dentro do período de validade

da decisão judicial, agindo, assim, com a clara intenção de induzir a Câmara Criminal

em erro, como de fato ocorreu.

Destarte, é inegável que a decisão que concedeu efeitos infringentes

aos  embargos  de  declaração  interpostos  por  Eduardo  Antônio  Dantas  Nobre  e

outros, sem a prévia intimação do Ministério Público, violou direito líquido e certo

deste de ter a oportunidade de impugnar as alegações da parte contrária.

A despeito de apresentada toda essa argumentação na PETIÇÃO DE

NULIDADE  de  fls.  770/784  nos  autos  do    Habeas  Corpus   nº    2012.017549-0  ,

mesmo  tendo  tal  petição  sido  recebida  através  do despacho  de  fl.  828  pelo

Desembargador Ibanez Monteiro,  que determinou o processamento da petição, com

expedição  de  intimação  aos  impetrantes  do  habeas  corpus para  exercer  o

constitucional  direito  ao  contraditório,  e  mesmo  tendo  sido  esta  contraditada  pela

manifestação de fls. 831/836, quando já criada a expectativa de que a PETIÇÃO DE
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NULIDADE  seria  apreciada  no  seu  mérito,  vez  que  já  determinado  o  seu

processamento, o Juiz Convocado Gustavo Marinho, para quem o processo foi

encaminhado  em  razão  da  decisão  de  fls.  900-903,  decidiu,  através  do

pronunciamento de fl. 905, que não apreciaria a PETIÇÃO DE NULIDADE, sob o

argumento do esgotamento da jurisdição.

V – DOS REQUISITOS DA LIMINAR:

Os requisitos exigidos para a concessão da liminar são a relevância da

fundamentação da demanda, ou seja, o  fumus boni iuris, e o justificado receio de

ineficácia  do  provimento  final  ou  o  fundado  receio  de  lesão  grave  e  de  difícil

reparação, que se caracteriza como o periculum in mora.

À  espécie  incide  o  disposto  no  artigo  7º,  inciso  III,  da  Lei  nº

12.016/2009:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (…)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver  fundamento  relevante  e  do  ato  impugnado  puder
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo  facultado  exigir  do  impetrante  caução,  fiança  ou
depósito,  com  o  objetivo  de  assegurar  o  ressarcimento  à
pessoa jurídica.”

A ação  está  embasada  juridicamente  na  existência  de  nulidades

absolutas decorrentes da falta de intimação do Ministério Público para impugnar

embargos  de  declaração  com  efeitos  infringentes,  bem  como  do  acórdão  que

acolheu  os  mencionados  aclaratórios,  que  apesar  de  alegadas  sequer  foram

apreciadas pelo  Juiz  Convocado Gustavo Marinho,  conforme decisão de fl.

905.

No caso em exame, há prova inequívoca dos fatos, através da cópia

integral  dos  autos  do  Habeas  Corpus  nº  2012.017549-0,  onde se  constatam as

nulidades ora invocadas.

Ao mesmo tempo, o provimento jurisdicional buscado no presente writ

é de urgência, pois visa a impedir  que o  Habeas Corpus  nº  2012.017549-0 seja
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remetido ao Superior Tribunal de Justiça para julgar o recurso ordinário sem que

sejam examinadas as nulidades apontadas pelo Ministério Público.

Encontram-se  presentes,  portanto,  os  requisitos  indispensáveis  à

concessão da liminar pretendida, vez que há efetivo perigo na demora (periculum

in mora) do provimento jurisdicional, além da existência, não só da fumaça (fumus

boni  iuris),  mas  também pelo  aspecto  da  existência  de  violação  expressa  dos

artigos 5º, caput e incisos LII e LV, da Constituição Federal, 370, § 4º, 564, inciso III,

letra “d” e 566 do Código de Processo Penal e 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/93.

Destarte, impõe-se a concessão de liminar para o seguinte fim:

a) suspender os efeitos da decisão  de fl.  905,  proferida no  Habeas

Corpus  nº  2012.017549-0  e impedir  que  seja  remetido  ao  Superior  Tribunal  de

Justiça um processo nulo;

b) subsidiariamente, caso já tenham sido os autos do Habeas Corpus

nº  2012.017549-0  enviados  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça,  após  suspender  os

efeitos da decisão de fl. 905, proferida no Habeas Corpus nº 2012.017549-0, que seja

expedida comunicação àquela Corte no sentido de solicitar a devolução do referido

writ,  tendo  em  vista  que  ainda  está  pendente  de  julgamento  a  PETIÇÃO  DE

NULIDADE  de  fls.  770/784,  que  é  PREJUDICIAL  À  ANÁLISE  DO  RECURSO

ORDINÁRIO. 

VI – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:

AO LUME DO EXPOSTO, o Ministério Público do Estado do Rio Grande

do Norte,  por  seu Procurador-Geral  de Justiça,  passa a apresentar  os seguintes

requerimentos:

a) o recebimento e processamento do presente Mandado de Segurança,

na forma da Lei;
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b) a isenção no pagamento de custas e despesas processuais,  por se

tratar de demanda do Ministério Público;

c) a concessão de liminar nos seguintes termos:

c.1. suspender  os  efeitos  da  decisão  de  fl.  905,  proferida no

Habeas  Corpus  nº  2012.017549-0  e impedir  que  seja  remetido  ao  Superior

Tribunal de Justiça um processo nulo, tendo em vista que ainda está pendente

de julgamento a PETIÇÃO DE NULIDADE de fls. 770/784, que é PREJUDICIAL À

ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO;

c.2. subsidiariamente, caso já tenham sido os autos do  Habeas

Corpus  nº  2012.017549-0  enviados  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça,  após

suspender  os efeitos da decisão  de fl.  905,  proferida no  Habeas Corpus  nº

2012.017549-0,  que  seja  expedida  comunicação  àquela  Corte  no  sentido  de

solicitar a devolução do referido writ, tendo em vista que ainda está pendente

de julgamento a PETIÇÃO DE NULIDADE de fls. 770/784, que é PREJUDICIAL À

ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO;

 

d) a  notificação  da  autoridade  impetrada,  Juiz  Convocado  Gustavo

Marinho para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias;

e) vista dos autos ao Ministério Público, para emissão de parecer;

f) a concessão da segurança para declarar:

f.1. a NULIDADE ABSOLUTA da decisão de fl. 905, devendo este

Tribunal analisar a PETIÇÃO DE NULIDADE de fls. 770/784, que é

prejudicial à análise do Recurso Ordinário interposto no  Habeas

Corpus nº 2012.017549-0;

f.2.  a NULIDADE ABSOLUTA do acórdão de fls. 695/701 e de todos

os atos processuais posteriores, com fulcro no artigo 564, III, “d” do

CPP, com a consequente remessa dos autos do Habeas Corpus nº
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2012.017549-0 à Câmara Criminal, a fim de que se conceda vista ao

Ministério  Público  para  oferecer  contrarrazões  aos  embargos  de

declaração com efeitos modificativos de fls. 684/692, proferindo-se,

em seguida, nova decisão; 

f.3.  a  NULIDADE  do processo, com fulcro no artigo 566 do CPP,

resultante  da  prática  de  ato  processual  pelos  impetrantes  do

Habeas Corpus  nº  2012.017549-0 com omissão da documentação

existente nos autos da ação penal capaz de dirimir a controvérsia

suscitada, demonstrado o prejuízo e a influência na apuração da

verdade  substancial  e  na  decisão  da  causa  que  essa  omissão

deliberada causou.

Protesta provar o alegado por meio dos documentos que seguem em

anexo.

Atribui à causa o valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).

São estes os termos pelos quais, pede deferimento.

Natal (RN), 05 de setembro de 2013.

RINALDO REIS LIMA
Procurador-Geral de Justiça
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