
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 131.836 - RJ (2009/0052108-4)
  

IMPETRANTE : CARLOS EDUARDO MACHADO E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : MAURO BEZNOS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

habeas corpus  com pedido liminar impetrado em favor de MAURO BEZNOS, apontando 

como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 

2008.059.06769).

Noticiam os autos que o paciente foi denunciado pelo representante do 

Ministério Público Estadual, juntamente com mais 45 (quarenta e cinco) corréus, como 

incurso nas sanções dos artigos 288 e 333, ambos do Código Penal, acusado de 

integrar quadrilha voltada para a prática de crimes contra a ordem tributária, advocacia 

administrativa e lavagem de dinheiro.

Aduzem os impetrantes que, no início das investigações que culminaram 

na ação penal ora em análise, o magistrado singular teria deferido a quebra do sigilo 

telefônico de apenas três investigados, dentre os quais não figurava o paciente. Todavia, 

o ofício expedido pelo cartório judicial autorizando tal medida teria exorbitado a decisão 

proferida, requisitando, além da interceptação das conversas mantidas por meio das 

linhas indicadas, a localização dos telefones alvos; a interceptação em tempo real das 

mensagens de texto enviadas e recebidas; emissão da conta detalhada; e a 

identificação dos terminais que mantivessem contato com os telefones interceptados, 

fornecendo os dados cadastrais das linhas.

Sustentam que o paciente somente foi incluído nas investigações em 

razão da última determinação constante do ofício expedido pelo juízo processante, 

tratando-se de uma das quais não faziam parte da decisão proferida pelo magistrado 

singular. Assim, por tratar-se de medida não autorizada pela autoridade competente, 

alegam a ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas na linha telefônica 

utilizada pelo paciente.

Defendem, ainda, que as aludidas interceptações teriam sido realizadas 

pela Coordenadoria de Inteligência do Sistema Penitenciário da Secretaria de 
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Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro - CISPEN, órgão que reputa 

desprovido de atribuição para tal tarefa, já que a Lei 9.296/1996 a confere somente à 

autoridade policial.

Por fim, asseveram que a busca e apreensão na residência do paciente 

teria sido realizada apenas por policiais militares, sem o acompanhamento de nenhum 

delegado de polícia, razão pela qual tal medida seria nula, já que a polícia militar não 

teria a competência da polícia judiciária.

Pretendem a concessão da ordem para que sejam anuladas as 

informações cadastrais obtidas com a exacerbação da decisão judicial de quebra do 

sigilo telefônico, bem como das interceptações telefônicas e das buscas e apreensões 

operadas em desfavor do paciente, com a cassação do despacho que recebeu da 

denúncia com relação a ele.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 344/346.

Prestadas as informações (fls. 353/465), o Ministério Público Federal, em 

parecer de fls. 467/476, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 131.836 - RJ (2009/0052108-4)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Conforme relatado, 

com este habeas corpus  pretende-se, em síntese, a anulação das informações 

cadastrais obtidas com a alegada exacerbação da decisão judicial de quebra do sigilo 

telefônico, bem como das interceptações telefônicas e das buscas e apreensões 

operadas em desfavor do paciente, além da cassação do despacho que recebeu da 

denúncia com relação a ele.

Inicialmente, quanto à apontada discrepância entre os ofícios 

encaminhados às operadoras de telefonia e a decisão judicial que deferiu as medidas 

requeridas pelo órgão ministerial, a impetração não merece acolhida.

Extrai-se dos autos que desde a primeira manifestação do órgão 

ministerial no sentido de obter dados telefônicos sigilosos, foram requeridas cópias de 

contas reversas, que nada mais são do que o detalhamento dos números a partir dos 

quais foram efetuadas ligações para determinado telefone.

Confira-se:

"Em razão de todo o exposto, requer este Órgão Ministerial 
o deferimento das seguintes medidas:
1) A expedição de ofício à concessionária de telefonia móvel 
Vivo  requisitando o envio a este Juízo cópias de contas 
reversas, em meio magnético  (CD ou DVD), relativas à 
linha (...), referentes aos meses de novembro e dezembro 
de 2005 e de janeiro a março de 2006, bem como informar 
os dados cadastrais da referida linha. Saliente-se que o 
escopo de tal medida é justamente possibilitar a 
comparação do número telefônico acima referido com 
os números pertencentes às pessoas indicadas no item 
seguinte, verificando a existência de ligações no 
período da suposta prática do crime;
2) A expedição de ofícios às concessionárias de telefonia 
móvel Vivo, Claro, TIM, Nextel  e Oi e à concessionária de 
telefonia fixa Telemar  requisitando seja informado a este 
Juízo se existem linhas telefônicas cadastradas em nome 
da empresa Cia T. Janer Comércio e Indústria e das 
pessoas físicas Gilberto Ferreira (...) e George Castro 
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Araújo Rudge (...), Xisto José da Costa Filho (...) e 
Valmir Gomes de Araújo  (...) salientando-se nas ordens 
que, em caso positivo, deverão enviar a este Juízo cópias  
das contas reversas, em meio magnético  (CD ou DVD), 
relativas às linhas encontradas, referentes aos meses de 
novembro e dezembro de 2005, e janeiro a março de 2006, 
informando os dados cadastrais de cada uma delas;" (fls. 
192/193).

 Em nova solicitação, o Ministério Público mais uma vez pediu diversas 

diligências relativas à contas e números de telefones, inclusive a interceptação das 

comunicações em algumas linhas:

"Após a análise das respostas apresentadas, em 
atendimento às decisões proferidas em fls. 44 e 45, requer 
este Órgão Ministerial o cumprimento das seguintes 
diligências:
1) A expedição de novo ofício à concessionária de telefonia 
móvel Claro , reiterando os termos dos ofícios de fls. 48 e 
57, bem como requisitando o envio a este Juízo das contas 
reversas, em meio magnético (CD ou DVD) , relativas à 
linha (...), referentes aos meses de novembro e dezembro 
de 2005 e de janeiro a março de 2006, bem como informar 
os dados cadastrais da referida linha e a existência de 
eventuais linhas telefônicas com o mesmo cadastro da linha 
acima referida. Em caso positivo, devem ser requisitadas 
também as contas reversas relativas às respectivas linhas 
no mesmo período acima referido. Para o atendimento da 
ordem, requer o MP conste no ofício expressamente o 
prazo máximo de 20 (vinte) dias ;
2) A expedição de novo ofício à concessionária de telefonia 
móvel Vivo  requisitando o envio a este Juízo de dados 
cadastrais e contas reversas, em meio magnético (CD ou 
DVD) , relativas às linhas (...), referentes aos meses de 
novembro e dezembro de 2005 e de janeiro a março de 
2006, bem como que se informe se existem outras linhas 
telefônicas com o mesmo cadastro da linha acima referida, 
encaminhando, de igual forma, suas respectivas contas 
reversas relativas ao mesmo período acima referido;
3) A renovação dos ofícios de fls. 49 e 58, expedidos à 
concessionária de telefonia móvel TIM , fixando prazo 
máximo de 20 (vinte) dias para atendimento da ordem ;
4) A expedição de ofício à concessionária de telefonia fixa 
TELEMAR , requisitando seja informado a esse Juízo os 
dados cadastrais relativos às linhas telefônicas de nº (...), 
bem como de outras linhas eventualmente existentes com o 
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mesmo cadastro e/ou instaladas na Av. Pedro II, nº 316, 
bairro São Cristóvão - Rio de Janeiro. Sem prejuízo, 
requisitar as contas reversas da linha (...) em meio 
magnético (CD ou DVD) , referentes aos meses de 
novembro e dezembro de 2005 e janeiro a março de 2006;
Sem prejuízo, diante da presença de indícios suficientes da 
prática de ilícitos penais por parte das pessoas 
investigadas, caracteriza-se necessário o afastamento do 
sigilo e a interceptação das comunicações estabelecidas 
por meio das linhas telefônicas envolvidas.
Assim sendo, requer este Órgão Ministerial o deferimento 
da medida em relação às linhas telefônicas (...) pelo prazo 
de 15 (quinze) dias  (artigo 5º da Lei 9.296/96), prorrogáveis 
por períodos iguais se assim se mostrar necessário, 
através da disponibilização de seus respectivos canais ao 
CISPEN - Centro de Inteligência do Sistema Penitenciário 
do Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo 
monitoramento e gravação de tais comunicações.
Por fim, requer seja ressaltado em todas as ordens acima 
requeridas que o encaminhamento das respostas deve ser 
efetuado diretamente a esta Comissão de Auxílio 
Fazendário  (...), em comunicação sigilosa ." (fls. 194/195). 
   

Ao deferir integralmente os requerimentos ministeriais, o magistrado de 

origem assim se pronunciou:

"Diante da gravidade dos fatos em apuração no presente 
procedimento inquisitivo, acolho as razões expendidas pelo 
Dr. Promotor de Justiça, e defiro, integralmente, os pedidos 
de fls. 151/152, inclusive para a interceptação das 
comunicações telefônicas pelo prazo de 15 dias da linha (...) 
da operadora CLARO , e das linhas (...), ambas da 
Operadora VIVO , com fulcro no artigo 5º, da Lei 9.296/96. 
Registre-se, neste particular, que o deferimento dos 
pedidos, como frisou o Ministério Público, é imprescindível 
para que as investigações possam avançar, 
identificando-se os autores da repulsiva ação delituosa e a 
conseqüente prisão dos mesmos.
Proceda o cartório as diligências necessárias ao efetivo 
cumprimento da presente decisão, expedindo-se os ofícios 
às operadoras de telefonia, nos termos do requerimento 
ministerial." (fls. 

Constata-se, assim, que ao contrário do que asseverado pelos 

impetrantes, a identificação dos terminais que mantiveram contato com os telefones 
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interceptados, além do fornecimento dos respectivos dados cadastrais, constituíram 

medidas que foram efetivamente autorizadas pela decisão judicial, que acolheu todos 

os pedidos formulados pelo Parquet , dentre os quais se inseria o envio, por parte das 

operadoras de telefonia, das contas reversas de vários números, que, como dito 

alhures, constituem o detalhamento das linhas a partir das quais foram efetuadas 

ligações para determinado telefone.

Igualmente, os posteriores requerimentos ministeriais (fls. 205/206, 

212/215, 219/220, 226/228, 234/237, 242/245) contiveram o pedido expresso de 

fornecimento de contas reversas de vários números de telefone, providência que restou 

autorizada pelos respectivos provimentos jurisdicionais que deferiram as diversas 

medidas solicitadas pelo órgão acusador (fls. 207, 215, 221, 229, 239 e 246), razão pela 

qual não se vislumbra qualquer discrepância entre os ofícios encaminhados às 

operadoras de telefonia e as decisões judiciais emanadas.  

Desse modo, a inclusão do paciente nas investigações em virtude da 

obtenção de seus dados cadastrais pelo fato de ter conversado com um dos corréus 

cujo sigilo das comunicações telefônicas estava quebrado deu-se de maneira lícita (fls. 

252/255), a partir de pedidos do Parquet para que lhe fossem fornecidas cópias de 

contas reversas, o que foi deferido pelos magistrados responsáveis pelo feito.

Em arremate, frise-se que o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal 

assegura o sigilo das comunicações telefônicas, nas quais, por óbvio, não se inserem 

os dados cadastrais do titular de linha de telefone celular. 

Em hipótese semelhante, na qual se discutiu a abrangência das 

informações protegidas pelo sigilo fiscal e bancário, esta colenda Quinta Turma 

entendeu que dados como endereço, número de telefone e qualificação dos 

investigados nela não se inserem.

Veja-se:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DADOS CADASTRAIS OBTIDOS 
JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERPRO. INEXISTÊNCIA DE 
SIGILO FISCAL OU BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (...) III - Não estão abarcados pelo sigilo fiscal ou 
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bancário os dados cadastrais (endereço, n.º telefônico e 
qualificação dos investigados) obtidos junto ao banco de dados do 
Serpro. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, 
para dar parcial provimento ao recurso. (EDcl no RMS 25.375/PA, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
18/11/2008, DJe 02/02/2009) 

Não há que se falar, portanto, em nulidade das informações cadastrais do 

paciente obtidas a partir da identificação de conversas que manteve com corréu cujo 

sigilo das comunicações telefônicas estava afastado, e que culminaram com a 

interceptação de seu telefone e com a sua inclusão nas investigações e na ação penal 

em questão.

Também não prospera a alegação contida no mandamus , no sentido de 

que a Coordenadoria de Inteligência do Sistema Penitenciário da Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro - CISPEN não teria atribuição 

para realizar as interceptações telefônicas autorizadas.

Segundo os impetrantes, o artigo 6º da Lei 9.296/1996 explicitaria a 

obrigatoriedade de a interceptação telefônica ser acompanhada pela polícia judiciária, o 

que inviabilizaria a realização da tarefa por órgão diverso.

Contudo, tal interpretação do mencionado dispositivo não se mostra a 

mais correta e consentânea com o sistema processual pátrio.

A norma legal que cuida da condução da interceptação telefônica pela 

autoridade policial encontra-se assim redigida:

"Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os 
procedimentos de interceptação, dando ciência ao 
Ministério Público, que poderá acompanhar a sua 
realização.
§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da 
comunicação interceptada, será determinada a sua 
transcrição.
§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial 
encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, 
acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o 
resumo das operações realizadas.
§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a 
providência do art. 8° , ciente o Ministério Público."
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Destaque-se, ainda, que no artigo 7º da Lei de Interceptações se prevê a 

possibilidade de requisição de serviços técnicos às concessionárias de telefonia:

"Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que 
trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços 
e técnicos especializados às concessionárias de serviço 
público."

Desse modo, dos citados preceitos legais não se tem como extrair que a 

autoridade policial é a única autorizada a proceder às interceptações telefônicas, até 

mesmo porque o legislador não teria como antever, diante das diferentes realidades 

encontradas nas unidades da Federação, quais órgãos ou unidades administrativas 

teriam a estrutura necessária, ou mesmo as maiores e melhores condições para 

proceder à medida. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Vicente Greco Filho, que chega até 

mesmo a mencionar a possibilidade de as concessionárias de serviço público 

efetivarem a interceptação de forma exclusiva:

"No sistema do Código Brasileiro de Telecomunicações, a 
quebra do sigilo telefônico era prerrogativa da companhia 
concessionária do serviço público, ao passo que, no 
sistema da lei (art. 7º), a autoridade poderá requisitar 
serviços e técnicos especializados às concessionárias, 
significando que poderá, também realizar a diligência 
pessoalmente ou por intermédio de outra pessoa. Se esses 
últimos forem os meios empregados, grave risco pode 
correr a intimidade das pessoas e a segurança do sigilo que 
deve cercar a medida, inclusive em face de eventual 
responsabilização pelo crime do art. 10.
Para contornar o problema, ao deferir a providência, deverá 
o juiz determinar também a forma de execução e as 
cautelas que devem ser tomadas. Poderá determinar, entre 
outras coisas, que seja feita a interceptação exclusivamente 
por intermédio da concessionária de serviço público, ou 
caso assim não seja, que se faça a identificação precisa de 
todas as pessoas envolvidas na diligência e, ainda, outros 
cuidados que entender pertinentes para o resguardo do 
sigilo e responsabilidade na hipótese de sua quebra." 
(Interceptação Telefônica. Considerações sobre a Lei n. 
9.296, de 24 de junho de 1996. São Paulo: Saraiva, 2005, 
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p.49/50).

 Na hipótese dos autos, no pedido de interceptação formulado pelo 

Ministério Público, o próprio órgão indicou o Centro de Inteligência do Sistema 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro - CISPEN como responsável pelo 

monitoramento e gravação das comunicações telefônicas (fl. 195), o que foi deferido 

pelo Juízo (fl. 198), constando expressamente dos ofícios expedidos (fls. 200/201, 

202/203, 208/209, 210/211, 217/218, 222/223, 224/225, 230/231, 232/233, 240/241, 

247/248 e 249/250).

De acordo com os ofícios constantes às fls. 277/278, 282/283, 291/292, 

293/294 e 301/303, e com os relatórios de fls. 279/281, 284/286, 287/290, 295/300, 

verifica-se que, embora a Coordenadoria de Inteligência do Sistema Penitenciário - 

CISPEN tenha centralizado as diligências, houve a participação de delegado de polícia 

nas diligências.

Por conseguinte, não pode ser acoimado de ilegal o procedimento 

adotado na origem, não merecendo reparos o acórdão objurgado, quanto ao ponto, 

verbis :

"Em segundo plano, não há que se reconhecer ilegitimidade 
da Coordenadoria de Inteligência do Sistema Penitenciário 
da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do 
Rio de Janeiro para a execução das interceptações 
telefônicas, ante sua atuação sob a supervisão da 
Autoridade Policial, em atendimento ao disposto no artigo 6º. 
da Lei 9.296/96, devendo-se ressaltar que a referida norma 
permite a requisição de serviços técnicos especializados às 
concessionárias de serviço público, não havendo 
impedimento legal ou motivos plausíveis para que se exclua 
desse auxílio, os órgãos governamentais com 
especificidades técnicas para tanto." (fl. 102).

Por derradeiro, frise-se que esta Corte Superior já decidiu que não se 

pode interpretar de maneira restrita o artigo 6º da Lei 9.296/1996, sob pena de se 

inviabilizar a efetivação de interceptações telefônicas:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O 
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TRÁFICO. (...) (3) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. (A) 
FUNDAMENTAÇÃO. DADOS CONCRETOS. CAUTELARIDADE. 
RECONHECIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (B) CONDUÇÃO 
DOS TRABALHOS. SUB-SECRETARIA DE INTELIGÊNCIA DA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. (...)
(...)
4. A interpretação do art. 6.º da Lei 9.296/96 não pode ser 
demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia. 
Assim, a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por 
órgão da Secretaria de Segurança Pública, no qual se encontram 
alocados policiais, civis e militares, não implica ilegitimidade na 
execução da medida constritiva.
(...)
8. Ordem denegada.
(HC 57118/RJ, Rel. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009)

Finalmente, no tocante à anulação da busca e apreensão porque teria 

sido realizada por órgão sem atribuição, a ordem há de ser denegada.

Consoante asseverado pelos impetrantes, conquanto do mandado de 

busca e apreensão tenha constado que a medida deveria ser cumprida por autoridade 

policial, ela teria sido empreendida por policiais militares, que não teriam competência 

para tanto, o que ensejaria a nulidade.

Ao deferir a citada medida cautelar, o magistrado de origem consignou 

que:

"Em igual sentido, é imperioso o deferimento das diligências 
de busca e apreensão, na forma do artigo 240, do CPP, e 
da expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Estado 
do Rio de Janeiro, nos exatos termos indicados pelo 
Ministério público, justamente como forma de viabilizar a 
produção do maior número de elementos de prova possível, 
os quais possam colaborar com a formação da opinio delicti 
dos membros do Parquet, permitindo o eventual 
oferecimento de denúncia contra os autores do crime em 
apuração. Expeçam-se os mandados de busca e 
apreensão e os ofícios pertinentes. " (fl. 259).

Do mandado de busca e apreensão constou que:

"A Autoridade Policial, em cumprimento ao presente, 
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extraído do processo acima referido, ao local indicado ou 
onde lhe for apontado, proceder a diligência ora ordenada, 
podendo, se necessário, efetuar arrombamento e/ou 
utilizar-se de força policial, observadas as cautelas legais e 
a prudência recomendável (...)." (fl. 264).

Pois bem. Dos trechos acima não se retira a exclusividade da execução 

da medida por autoridade policial, a quem inclusive se franqueia a requisição de auxílio.

Igualmente não se depreende qualquer ofensa ao artigo 144 da 

Constituição Federal, já que os policiais militares não invadiram a competência 

reservada à polícia civil, nos termos dos §§ 4º e 5º do mencionado dispositivo:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(...)
4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares.
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividades de defesa civil."

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em 

mais de uma oportunidade considerou legais buscas e apreensões efetivadas por 

policiais militares:

EMENTA: (...) 2. AÇÃO PENAL. Prova. Mandado de busca e 
apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. Providência 
de caráter cautelar emergencial. Diligência abrangida na 
competência da atividade de polícia ostensiva e de preservação da 
ordem pública. Recurso extraordinário improvido. Inteligência do 
Art. 144, §§ 4º e 5º da CF. Não constitui prova ilícita a que resulte 
do cumprimento de mandado de busca e apreensão emergencial 
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Superior Tribunal de Justiça

pela polícia militar. 
(RE 404593, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, 
julgado em 18/08/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 
23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01373 RTJ VOL-00211- 
PP-00526) 

BUSCA E APREENSÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ORDEM 
JUDICIAL - CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. Ante o 
disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de 
haver atuado a polícia militar não contamina o flagrante e a busca e 
apreensão realizadas. (...) 
(HC 91481, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado em 19/08/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 
24-10-2008 EMENT VOL-02338-02 PP-00340 RT v. 98, n. 879, 
2009, p. 526-528 RF v. 104, n. 400, 2008, p. 491-493) 

Também não procede, portanto, a mácula apontada no cumprimento de 

mandado de busca e apreensão por policiais militares.

Ante o exposto, denega-se a ordem.

É o voto.
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