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HABEAS  CORPUS.  CRIME  MILITAR. 
AUDIÊNCIA  PARA  LEITURA  DE  SENTENÇA. 
INTIMAÇÃO DE CAUSÍDICO. PRAZO INFERIOR 
A  48  HORAS.  SÚMULA  Nº  117,  STJ. 
VIOLAÇÃO. ALEGADA NULIDADE. REJEIÇÃO. 
ACUSADO  E  RESPECTIVO  ADVOGADO 
PRESENTES  À  SESSÃO.  PREJUÍZO  NÃO 
DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Uma vez alegada nulidade, por descumprimento 
à Súmula 117 do STJ, o pedido de writ formulado 
deverá ser denegado quando demonstrado que, 
apesar de não ter sido respeitado o prazo prévio 
de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  o  paciente  e  o 
respectivo causídico estiveram presentes ao ato 
processual.

Eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, 
somente  deverá  ser  reconhecida  quando 
demonstrado  efetivo  prejuízo.  Precedentes  do 
STJ,

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, por unanimidade,em  DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido  de liminar,  impetrado 
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pelo Bel  Carlos Fernando dos Santos Azeredo  em favor de  Marcelo Lins 
dos Santos, apontando, como autoridade coatora, o juízo de direito da vara da 

Auditoria Militar.

Alega,  em suma,  a  necessidade  de  anulação  da audiência  de 

leitura e publicação de sentença realizada em 03/07/2014, ante a notificação 

tardia do advogado, para comparecer ao ato processual, posto que inferior a 48 

(quarenta e oito) horas.

Acrescenta que a ausência do patrono do paciente à audiência 

ensejou prejuízos para a defesa, uma vez que, naquele momento, poderia ter 

arguido diversas nulidades,  bem como buscado o julgamento do pedido de 

conexão.

Ao final,  pugna pela concessão de liminar,  para que seja dada 

imediata suspensão da marcha processual. No mérito, pretende a anulação da 

audiência, através da via estreita do  writ, com a consequente designação de 

nova data para a prática do mesmo ato processual.

Instrui o pedido com documentos (fls. 22/40).

Ao prestar as  informações solicitadas (fls. 49/51), a autoridade 

dita  coatora  comunica  que,  na  sessão  de  leitura  da  sentença,  estavam 

presentes tanto o acusado Marcelo Lins, ora paciente, quanto seu defensor, 

Franciclaudio de França, que, inclusive, havia feito requerimentos expressos no 

momento. Acrescenta que esta situação terminava por inviabilizar a aplicação 

da Súmula 117 do STJ.

Destaca, ainda, que as matérias suscitadas no presente  habeas 

corpus deveriam ter sido arguidas em razões de recurso, mesmo porque foi 

deferida à defesa do paciente a dilação do prazo para oferecimento do recurso, 
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em que pese a presença registrada à audiência para leitura da sentença. 

Juntamente com as informações, há apontamentos (fls. 55/58).

Liminar indeferida (fls. 60/61).

Parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 64/67) opinando pelo não 
conhecimento do recurso.  Pontua ter  sido  o  habeas corpus  impetrado em 

nítida substituição a recurso ordinário, o que era impossível.

É o relatório.

VOTO

Através  do  habeas  corpus,  o  impetrante  busca  a  anulação  da 

audiência  designada  para  a  leitura  da  sentença,  posto  não  ter  sido 

providenciada a intimação do acusado e advogado, para os fins devidos, com a 

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, fato este que ensejaria prejuízo 

indiscutível.

Com efeito, segundo as informações trazidas pela autoridade dita 

coatora, para fins de melhor tramitação processual, foi assegurado o direito de 

apresentar as razões recursais após expedição de certidão nos moldes então 

requeridos:

Em que pese o teor do art. 443 do CPPM, segundo o 
qual  as  partes  ficam  intimadas  no  momento  da 
audiência-  que de fato  e  direito  ocorreu-  este  Juízo 
deferiu requerimento da defesa do paciente, a fim de 
lhe assegurar maior trânsito processual, e determinou 
que a respectiva defesa fosse intimada tão somente a 
expedição  de  Certidão  Cartorária  outrora  requerida, 
para  apresentação  das  razões  de  apelação.  Assim, 
havendo eventuais nulidades a serem arguidas, estas 
deverão ser apresentadas nas razões do recurso de 
apelação  (recurso  específico),  e  não  em  sede  de 
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Habeas Corpus. Vejamos (fls 53): 

Ora, não há como acolher o pedido de nulidade, por ausência de 

intimação  com  antecedência  mínima  de  48  (quarenta  e  oito)  horas.  Isso 

porque, como pontuado pela autoridade apontada como coatora, em que pese 

não ter sido obedecido o interstício a que alude a Súmula 117 do STJ, nenhum 

prejuízo adveio desta inércia. 

No presente caso,  há informações precisas de  que o paciente 

esteve  presente  ao  ato  questionado  (leitura  da  sentença),  devidamente 

acompanhado de causídico (fls 52):

O impetrante aduz que a intimação foi intempestiva e a 
ausência de defesa, causou-lhe prejuízos, no entanto, 
na  audiência  realizada no dia  03  de  julho  de 2014, 
encontravam-se presentes o paciente, Maj.  Marcelos 
Lins dos Santos, e seu defensor, Dr. Francicláudio de 
França  Rodrigues,  tendo,  inclusive,  seu  defensor 
arguido impedimento de Juiz Militar presente ao ato, 
bem como requereu que antes da abertura de prazo 
para oferecimento de razões de recurso de apelação 
fosse expedida a certidão outrora requerida às 3389, 
vol.  XIV.  A súmula  nº  117  do  STJ  prescreve  que  a 
inobservância do prazo de 48hs, entre a publicação de 
pauta  e  julgamento  sem  a  presença  das  partes, 
acarreta nulidade.

Na  verdade,  eventual  nulidade,  seja  ela  relativa  ou  absoluta, 

somente deverá ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo, como 

vem constantemente decidindo o STJ, o que não ocorreu na presente questão 

sub  judice,  diante  da  já  mencionada  presença  à  audiência  para  leitura  da 

sentença. Se estava devidamente representado, caberia ao patrono suscitar 

todas as matérias que entendesse conveniente.

A  respeito  do  tema,  tem-se  o  seguinte  aresto,  apontando  a 

necessidade de demonstração do prejuízo:

AGRAVO  REGIMENTAL EM RECURSO  ESPECIAL. 
PENAL.  ART.  168-A  DO  CÓDIGO  PENAL. 
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APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA. 
QUEBRA  DE  SIGILO  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE 
PREJUÍZO.
1. Os dados obtidos mediante quebra de sigilo fiscal 
não  foram  utilizados  como  o  fundamento  exclusivo 
para a procedência da pretensão acusatória, servindo 
como  reforço  de  argumentação  para  afastar  a  tese 
defensiva de que o agravante teria atuado amparado 
pela  causa  supralegal  de  exclusão  da  culpabilidade 
relativa à inexigibilidade de conduta diversa.
2. Foram declinados argumentos independentes para 
afastar  a  mencionada  dirimente,  como  a  não 
comprovação  da  suscitada  dificuldade  financeira  ou 
ainda  o  fato  de  a  ausência  de  repasse  das 
contribuições ter perdurado por muitos meses.
3.  Assim,  ausente  o  prejuízo  na  consideração  das 
declarações de imposto de renda do agravante, não 
há que se pronunciar a defendida nulidade decorrente 
da ausência de fundamentação suficiente da decisão 
judicial que autorizou a quebra do sigilo.
4.  Conforme  orientação  jurisprudencial  atual,  o 
reconhecimento  de  mácula  que  implique  a 
anulação de ato processual exige a demonstração 
do prejuízo mesmo quando se tratar de nulidade 
absoluta. Precedentes.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO 
MÍNIMO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE 
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  FUNDAMENTOS 
CONCRETOS.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA. 
POSSIBILIDADE.
1.  A  ponderação  das  circunstâncias  judiciais  não 
constitui mera operação aritmética, em que se atribui 
pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício 
de discricionariedade vinculada.
2. O Tribunal a quo fixou a pena-base em 1 ano e 1 
mês  acima  do  mínimo  legal  diante  da 
desfavorabilidade  dos  antecedentes,  das 
consequências e da culpabilidade do agravante.
3. Logo, valendo-se de motivação concreta e dentro do 
critério de discricionariedade juridicamente vinculada, 
não se verifica a afronta ao art. 59 do Código Penal ou 
desproporcionalidade na fixação da pena básica.
4.  A  jurisprudência  do  STJ  admite  que  mesmo  a 
confissão  dita  qualificada  enseje  a  aplicação  da 
atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.
5. Agravo regimental provido em parte somente para 
adequar  a  reprimenda  do  agravante  em  virtude  da 
aplicação da atenuante da confissão espontânea.(STJ. 
AgRg  no  REsp  1198354/ES,  Rel.  Ministro  JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 
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28/10/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

De igual modo, tem-se este outro julgado:
RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PROCESSUAL 
PENAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.  TRIBUNAL DO 
JÚRI.  MENÇÃO  EM  PLENÁRIO  A ANTECEDENTE 
CRIMINAL DO RÉU. ARGUMENTO DE AUTORIDADE 
NÃO  CONFIGURADO.  NULIDADE  INEXISTENTE. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  478,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  PENAL.  TESE  DE  VIOLAÇÃO  AOS 
ARTS. 3º, 476 E 564, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL.  TEMAS  NÃO  DEBATIDOS  PELAS 
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  SÚMULAS  282  E  356, 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO.  RECURSO  ESPECIAL 
CONHECIDO EM PARTE E NELA NÃO PROVIDO.
1. O texto do art.  478 deve ser analisado em cotejo 
com o art.  480,  do  Código de Processo Penal,  que 
possibilita  aos  jurados  e  às  partes  "a  qualquer 
momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao 
orador que indique a folha dos autos onde se encontra 
a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos 
jurados  solicitar-lhe,  pelo  mesmo  meio,  o 
esclarecimento de fato por ele alegado". E o art. 480, § 
3º,  acrescenta  que  "os  jurados,  nesta  fase  do 
procedimento,  terão  acesso  aos  autos  e  aos 
instrumentos  do  crime  se  solicitarem  ao  juiz 
presidente."  Portanto,  não há ilegalidade na menção 
do antecedente do réu que já constava dos autos, ao 
qual os jurados têm amplo e irrestrito acesso, com a 
possibilidade de requerer esclarecimentos. Ademais, a 
menção  de  tal  peça  processual  não  foi  feita  como 
argumento de autoridade.
2.  "A  Suprema  Corte  possui  precedentes  no 
sentido de que "a demonstração de prejuízo, a teor 
do  art. 563 do  CPP,  é  essencial  à  alegação 
de nulidade,  seja  ela  relativa  ou  absoluta"  (HC 
85.155/SP,  Segunda  Turma,  de  relatoria  da  Ministra 
Ellen  Gracie,  DJ  de  15/4/05).  7.  A  declaração 
de nulidade no  direito penal não  prescinde  da 
demonstração  do  efetivo prejuízo para  à  defesa, 
consoante  dispõe  o  art. 563 do  Código  de 
Processo Penal, o  que  importa  dizer  que  a 
desobediência  às  formalidades  estabelecidas  na 
legislação  processual  somente  poderá  implicar  o 
reconhecimento  da  invalidade  do  ato  quando  a  sua 
finalidade  estiver  comprometida  em  virtude  do  vício 
verificado" (RHC 114739/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira  Turma,  julgado  em  30/10/2012,  DJE 
10/12/2012).
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3.  O  Tribunal  de  origem,  ao  analisar  a  questão 
referente  à  nulidade do  Júri,  consignou apenas que 
não  houve  violação  ao  art.  478,  do  Código  de 
Processo  Penal,  deixando  de  analisar  as  questões 
referentes à aplicabilidade dos arts. 3º, 476 e 564, do 
Código  de  Processo  Penal.  Ausente,  portanto,  o 
devido prequestionamento,  nos  termos das Súmulas 
282 e 356, do STF, aplicáveis por analogia.
4.  Recurso especial  conhecido em parte e nela não 
provido.  (STJ.  REsp  1407113/SP,  Rel.  Ministro 
MOURA  RIBEIRO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
26/08/2014,  DJe  01/09/2014)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o 

Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho. Ausentes o Exmo. Sr. Des. Luis 

Silvio Ramalho Junior  e o Exmo. Sr.  Des.  Marcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 

Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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