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                                      DESPACHO

Trata-se de manifestação da Procuradoria-Geral  da República,  por 
meio da qual, ao argumento de que “o caso possui sofisticação maior que os  
fatos, e não pode ser trazido à jurisdição da Corte Constitucional limitado a teses  
fáticas, razão pela qual este órgão postulou a suplementação de prazo”, requer 
“seja oferecido à defesa prazo em dobro para se manifestar em alegações finais, em  
respeito à amplitude do direito de defesa e à densidade jurídica do caso”  (eDoc. 
575).

É o relatório. 
A Procuradoria-Geral  da  República  foi  intimada  para  apresentar 

alegações finais, nos termos do art. 241 do RISTF, no prazo de 15 (quinze) 
dias,  em  15/9/2021.  A contagem  do  prazo,  iniciada  em  16/9/2021,  se 
encerraria, a princípio, em 30/9/2021.

A PGR requereu,  em 29/9/2021,  fosse “concedida,  excepcionalmente,  
suplementação de prazo para apresentar suas razões finais, por mais cinco dias,  
contados  a partir  do  dia seguinte ao do termo,  30 de setembro de  2021,  sem  
prejuízo de atribuir-se igual extensão à defesa (eDoc. 545), o que foi deferido.

As  alegações  finais  da  acusação  foram  apresentadas,  no  entanto, 
somente no dia 7/10/2021 (eDoc. 574), dois dias após o término do prazo 
adicional concedido (encerramento em 5/10/2021).

Muito embora a PGR tenha apresentado as alegações finais após o 
prazo delimitado,  verifico  que a ordem processual  estabelecida na Lei 
8.038/90, no Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e 
no Código de Processo Penal, está preservada.
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A apresentação intempestiva das alegações finais, neste caso, revela-
se como mera irregularidade, não havendo prejuízo à Defesa do réu que 
resulte em qualquer nulidade.

Ressalta-se, na verdade, a necessidade dos pronunciamentos legais 
do Ministério Público, incluídas as alegações finais no processo criminal, 
tendo o Código de Processo Penal adotado o princípio do  pas de nullité  
sans grief, a indicar que eventual nulidade somente deve ser declarada 
quando ocorrer efetivo prejuízo dela decorrente.  Confira-se,  quanto ao 
ponto, o seguinte julgado, em situação em que as alegações ministeriais 
foram  apresentadas  após  as  alegações  defensivas,  sem  resultar,  no 
entanto, em qualquer nulidade:

Ementa:  HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS DA 
DEFESA.  NULIDADE  SUSCITADA.  INEXISTÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.

1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à 
parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se 
reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans 
grief). Precedentes.

2. A manifestação do Ministério Público, apesar de 
posterior  às  alegações  finais  da  defesa,  abarcou 
exclusivamente questões de Direito, as quais já haviam 
sido  articuladas  pela  defesa  e  sobre  as  quais  o 
magistrado  poderia  ter-se  manifestado  de  ofício. 
Inexistência de prejuízo.

3. Habeas corpus denegado.
(HC  130433,  Relator(a):  MARCO  AURÉLIO, 

Relator(a)  p/  Acórdão:  ALEXANDRE  DE  MORAES, 
Primeira Turma, DJe de 19/4/2018)

Não  obstante,  o  mesmo  prazo  assinalado  para  a  acusação  deve 
também ser oportunizado à Defesa,  em homenagem aos princípios  da 
ampla  defesa  (art.  5º,  LV,  da  CF/88)  e  da  paridade  de  armas. 
Considerando que o Ministério Público gozou, no total,  de 22 (vinte e 
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dois) dias para a apresentação de suas alegações finais, o mesmo prazo 
será assinalado para a Defesa do réu.

Diante  do  exposto,  CONCEDO  à  Defesa  do  Deputado  Federal 
DANIEL SILVEIRA, excepcionalmente, o prazo de 22 (vinte e dois) dias 
para  a  apresentação  das  alegações  finais,  iniciada  a  contagem  em 
8/10/2021.

Publique-se.
Brasília, 8 de outubro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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