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EMENTA

PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS.  EMENDATIO LIBELLI.  APLICAÇÃO  NO  ATO  DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOMENTO INADEQUADO. ORDEM DENEGADA.

1. Denúncia recebida pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 304 c.c artigo 297, ambos
do Código Penal,

2. O momento adequado para aplicação da emendatio libelli é a prolação da sentença, seja em razão
da  sua  disposição  no  capítulo  "Da  Sentença",  seja  em virtude  de  estar  em consonância  com o
princípio acusatório.

3. Permitir ao juiz a aplicação da emendatio libelli no ato de recebimento da denúncia corresponderia
a uma atuação substitutiva da função ministerial,  o que violaria além do princípio acusatório, os
princípios da igualdade e da imparcialidade.

4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido da possibilidade de aplicação excepcional da
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emendatio libelli no ato de recebimento da denúncia "se da qualificação jurídica depender a fixação
de  competência  ou  a  eleição  de  procedimento  a  seguir"  (HC  84.653/SP,  Rel.  Min.  Sepúlveda
Pertence,  Primeira  Turma,  j.  02/08/2005,  DJ  14/10/2005,  HC  89.686/SP,  Rel.  Min.  Sepúlveda
Pertence,  Primeira  Turma,  j.  12/06/2007,  v.u.,  DJe  16/08/2007,  HC 94.226/SP,  Rel.  Min.  Ayres
Britto, Segunda Turma, j. 28/06/2011, v.u., DJe 28/11/2011).

5. Não restou configurada, in casu, nenhuma das situações excepcionais reconhecidas pelo Supremo
Tribunal Federal que justificasse a aplicação da emendatio libelli no ato de recebimento da denúncia.

6. Não restou caracterizada flagrante ilegalidade na classificação contida no aditamento à denúncia.

7.  Extrai-se  da  exordial  acusatória  que  o  paciente  fez  uso  de  documento  público  falso,  com a
finalidade de obter certificado digital para sua empresa, visando a validar atos eletrônicos perante a
Receita Federal. Assim, mostra-se plausível o enquadramento da conduta praticada pelo paciente no
artigo 304 c.c artigo 297, ambos do Código Penal, mormente porque não consta da narrativa dos
autos que o paciente teria tentado obter vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio.

8. Após a instrução processual, o juízo de origem poderá proceder à desclassificação do delito, se
assim entender  e,  se  for  o  caso,  oportunizar  o  oferecimento  da  proposta  de  eventual  suspensão
condicional do processo, nos termos do enunciado da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Ordem de habeas corpus denegada.

ACÓRDÃO

Vistos  e  relatados  estes  autos  em que  são  partes  as  acima indicadas,  decide  a  Egrégia  Décima
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, denegar a ordem de
habeas  corpus,  nos  termos  do  relatório  e  voto  que  ficam fazendo  parte  integrante  do  presente
julgado.

São Paulo, 22 de setembro de 2015.
JOSÉ LUNARDELLI

Desembargador Federal
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RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus,  com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS BIAZZI
VIEGAS, apontando coação ilegal proveniente do Juízo Federal da 5ª Vara de Guarulhos.

Segundo os impetrantes, o paciente foi preso em flagrante em 14/08/2013, pois, utilizando-se de
documento falso, tentou obter certificado digital na empresa Valid Certificadora Digital Ltda.

Aduzem que o Ministério Público Federal,  em sua peça acusatória,  ao narrar a conduta em tese
praticada pelo paciente, descreve todos os elementos objetivos e subjetivos do artigo 171 do Código
Penal, sem apresentar a classificação jurídica do delito imputado.
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Relatam que, não obstante o recebimento da denúncia pelo crime previsto no artigo 171 do Código
Penal, posteriormente, o juízo de origem indeferiu o pedido de realização de audiência de suspensão
condicional  do processo,  sob o fundamento de que a  conduta descrita  na denúncia,  na verdade,
amolda-se ao crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, que não
permite a aplicação do benefício processual.

Afirmam que, ao apreciar a resposta à acusação, a autoridade impetrada exarou entendimento de que
houve erro material na decisão de recebimento da denúncia, na qual constou que o paciente teria sido
denunciado pelo crime de estelionato.

Sustentam a inépcia da inicial, por ausência das condições da ação previstas no artigo 41 do Código
de Processo Penal, em razão da ausência de capitulação jurídica da conduta.

Alegam que a falta da classificação do crime acarretou cerceamento de defesa, já que não foi dada ao
paciente a possibilidade de se valer do instituto da suspensão condicional do processo.

Argumentam que, embora a desclassificação do crime possa ser feita no momento da sentença, o fato
do paciente se ver processado por capitulação diversa do crime que efetivamente praticou acarreta
constrangimento ilegal e cerceamento de defesa, na medida em que a correta tipificação (estelionato
tentado)  permitiria  ao  paciente  fazer  jus  à  concessão  do  benefício  da  suspensão  condicional  do
processo.

Pedem, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal até que haja o julgamento definitivo deste
writ.
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Ao final,  requerem a  concessão  da  ordem para  o  trancamento  da  ação  penal,  por  ausência  das
condições da ação e, subsidiariamente, pugnam pela desclassificação para o delito de estelionato na
modalidade  tentada,  para  que  seja  realizada  a  análise  do  cabimento  e  eventual  propositura  da
suspensão condicional do processo pelo Ministério Público Federal.

A autoridade impetrada prestou as informações (fls. 233/233v).

A liminar foi indeferida (fls. 255/259).

Parecer da Procuradoria Regional da República pela denegação da ordem de habeas corpus (fls.
263/266).

É o relatório.

JOSÉ LUNARDELLI
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): JOSE MARCOS LUNARDELLI:10064
Nº de Série do Certificado: 337FE89C4195D7A1
Data e Hora: 22/09/2015 16:05:58
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IMPETRADO(A) : JUIZO FEDERAL DA 5 VARA DE GUARULHOS > 19ªSSJ > SP
No. ORIG. : 00068142820134036119 5 Vr GUARULHOS/SP

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

O paciente foi denunciado em 16/10/2013, nos seguintes termos (fls. 119/121):

"LUIZ CARLOS BIAZZI VIEGAS, de forma livre e consciente, no dia 14 de agosto de 2013, fez uso
de documento público falso, na tentativa de obter, perante a empresa Valid Certificadora Digital
Ltda, certificado digital para sua empresa Logística Integrada Eireli - EPP, com o fim último de
validar atos eletrônicos perante a Receita Federal do Brasil.

No dia 14 de agosto de 2013, Luiz Carlos Biazzi Viegas foi preso em flagrante no estabelecimento da
empresa Valid, ao apresentar documento falso para requerer a expedição de certificado digital à sua
empresa.

A  funcionária  da  empresa  Valid,  Daniela  de  Sá  da  Silva,  afirmou  que  o  acusado  foi  ao
estabelecimento em três  oportunidades,  sendo que na primeira tentativa de obter  a  certificação
digital, o documento de identificação apresentado por Luiz Carlos Biazzi Viegas, em nome de Luiz
Carlos Francini de Miranda, foi recusado por motivo desconhecido.

Em uma segunda oportunidade, quando o acusado retornou para uma nova tentativa, apresentou
dessa vez um RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) em nome diverso do constante da identidade
outrora  recusada,  qual  seja,  Geraldo  Garrido  Fernandez,  porém com a  mesma foto,  tendo seu
requerimento aprovado pela empresa.

Contudo, a funcionária ao perceber a divergência dos nomes, relatou o caso aos seus superiores
hierárquicos, o que gerou o cancelamento do requerimento.
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Diante  da  tentativa  frustrada,  o  ora  acusado  se  dirigiu  novamente  à  Valid,  momento  no  qual
apresentou novamente o RNE em nome de Geraldo Garrido Fernandez preenchendo de próprio
punho a ficha de declaração de domicílio em nome de Geraldo Garrido Martinez, inventando na
hora  o  endereço  e  apresentando  os  documentos  solicitados,  sendo  que,  em  sequência,  foi
surpreendido pelo policial Carlos Eduardo Reatto Natal, que já aguardava o seu comparecimento no
local, pois fora previamente notificado dos fatos pela funcionária Daniela.

Vale constar que, após a abordagem policial, foi realizada averiguação no automóvel do indiciado,
estacionado próximo do local, e onde foram encontrados seus documentos originais verdadeiros,
todos em nome de Luiz Carlos Biazzi Viegas e com a mesma foto constante nos documentos falsos
em nome de terceiros por ele apresentados.

Ouvido pela autoridade policial, o acusado admitiu ter comprado os documentos que utilizou (tanto
em nome de Luiz  Carlos  Francini  de Miranda,  quanto de Geraldo Garrido Fernandez),  de  um
senhor  chamado  João  que  foi  indicado  ao  acusado  por  um  indivíduo  chamado  Caleb,
desconhecendo, no entanto, a qualificação de ambos os indivíduos.

Verifica-se  que,  diante  dos  fatos  apresentados,  LUIZ  CARLOS  BIAZZI  VIEGAS  utilizou-se  de
documentos público falsificado a fim de obter certificado digital que tem por finalidade principal
validar atos eletrônicos perante a Receita Federal do Brasil.

A materialidade delitiva restou demonstrada, tendo em vista os documentos juntados às fls. 26-37,
que provam a utilização dos dois documentos falsos perante a empresa certificadora Valid com o
intuito de obter o certificado digital para a empresa Logística Integrada Eirelli EPP.

A autoria também resta inconteste pelas circunstâncias do fato, pela prisão em flagrante e pelas
declarações do acusado, que confessou ter se utilizado de documentos falsificados na tentativa de
obtenção do certificado digital.

Destarte, o órgão ministerial com atribuição para a causa requer a esse r. Juízo competente que
receba a denúncia e ordene a citação dos acusados para o oferecimento de defesa prévia por escrito
e, após ser oferecida, requer seja designada dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
instaurando, assim, o devido processo legal, condição imprescindível ao final julgamento de mérito
da ação.

Pugna, outrossim, pela produção de todas as provas idôneas admitidas em Direito, tais como a
documental, a pericial, e, em especial, a oitiva da testemunha arrolada abaixo e o interrogatório dos
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denunciados, com o escopo de, transcorrida a instrução criminal em contraditório e provadas as
imputações aqui narradas,  sejam os acusados condenados na forma da lei  e na medida de sua
culpabilidade".

A denúncia foi recebida em 21/11/2013 (fls. 122/124).

A  defesa  requereu  a  apresentação  de  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  sob  o
argumento de que o crime narrado na denúncia (estelionato tentado) permite a aplicação do benefício
processual, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 131/132).

Diante  da  manifestação  contrária  do  Parquet  Federal  (fl.  151),  o  juízo  de  origem proferiu,  em
31/03/2014, a seguinte decisão (fl. 192):

"Indefiro o pedido de realização de audiência de suspensão condicional do processo, uma vez que a
pena cominada ao delito imputado (uso de documento público falso) não permite a aplicação do
artigo 89 da Lei 9.099/95, conforme manifestação do Ministério Público Federal de fl. 133.Intime-se
a defesa do acusado para que apresente resposta à acusação, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10
(dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública da União para patrocinar
sua defesa.

Sem prejuízo, manifeste-se o Ministério Público Federal acerca do ofício de fl. 152".

Na fase do artigo 396-A do Código de Processo Penal, a defesa sustentou a inépcia da denúncia, por
não  preencher  os  requisitos  previstos  no  artigo  41  do  Código  de  Processo  Penal,  em razão  da
ausência da capitulação do crime. Na oportunidade, também requereu a manifestação do Ministério
Público Federal  sobre a  possibilidade de oferecimento da proposta  de suspensão condicional  do
processo (fls. 194/201).
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Ao apreciar  a  resposta  à  acusação,  a  autoridade  impetrada  proferiu,  em 25/03/2015,  a  seguinte
decisão (fls. 207/211):

"Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de LUIZ CARLOS BIAZZI
VIEGAS, por ter cometido, em tese, o crime de uso de documento público falso com o fim de obter
certificado digital para validar atos eletrônicos perante a Receita Federal do Brasil. Segundo narra
a denúncia, LUIZ CARLOS BIAZZI VIEGAS, visando a obtenção da certificação digital, dirigiu-se a
empresa VALID CERTIFICADORA DIGITAL e apresentou documento (como se seu fosse) em nome
de 'Luiz Carlos Francini de Miranda', sendo recusado pela atendente por motivo desconhecido. Em
momento  posterior,  o  acusado  teria  retornado  ao  estabelecimento  e  apresentado  um  Registro
Nacional de Estrangeiro desta vez em nome de 'Geraldo Garrido Fernandes', contudo, com a mesma
fotografia do documento que havia sido recusado. Ouvido em sede policial o acusado admitiu ter
adquirido os documentos falsos tanto em nome de Luiz Carlos Francini bem como em nome de
Geraldo Garrido Fernandez e feito uso dos mesmos na intenção de obter a certificação digital de
sua empresa (fls.07/09). Em decisão de fls.102/103 a denúncia foi integralmente recebida. Às fls.
113/114  o  acusado  pleiteia  a  suspensão  condicional  do  processo  por  preencher,  em  tese,  os
requisitos previstos no artigo 89 da lei 9.099/95. Às fls.133 o membro do parquet Federal pugnou
pela não aplicação do benefício  em favor  do denunciado em face da pena cominada ao delito
exceder a 2 anos. Em decisão de fls.173 prolatada por este juízo foi afastada a possibilidade de
suspensão  condicional  do  processo  tendo  em  vista  que  a  pena  cominada  ao  delito  de  uso  de
documento falso exceder ao quantum previsto no artigo 89 da lei 9.099/95, determinando, ainda, a
apresentação de resposta escrita à acusação no prazo de dez dias. Às fls.175/182 sobreveio resposta
escrita à acusação pelo denunciado, sustentando, em síntese, a inépcia da peça acusatória por não
ter o membro do parquet federal capitulado o delito imputado ao réu, prejudicando desta forma o
seu direito de defesa. No mérito, aduz o acusado que a sua conduta não gerou qualquer prejuízo ao
órgão público ou a terceiro, visando tão somente habilitar a sua empresa à geração de notas fiscais
eletrônicas. Sustenta, ainda, que teria cometido o delito de estelionato e não o delito de uso de
documento falso, vez que inexistiu a obtenção de vantagem indevida em prejuízo alheio. Invoca, por
derradeiro,  a  aplicação  da  súmula  17  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  posto  que  em  seu
entendimento,  o estelionato teria absorvido a fraude,  devendo o acusado responder tão só pelo
crime de estelionato.  Às fls.187 manifestou-se o  membro do parquet  federal  acerca da resposta
escrita apresentada pelo acusado, aduzindo que o delito cometido foi o de uso de documento público
falso e não o delito de estelionato, razão pela qual incabível o benefício de suspensão condicional
do processo buscado pelo réu. São os fatos. Decido.

Em análise detida dos elementos contidos nos autos, depreende-se que, de fato, o delito cometido
pelo acusado foi o de 'uso de documento público falso' capitulado no artigo 304 do Código Penal.
Embora o réu possa sustentar, como tese de defesa a ocorrência do crime de estelionato tentado, o
fato é que nesse momento essa tese não se mostra comprovada nos autos a ponto de determinar a
absolvição do acusado ou ainda a imediata desclassificação para o crime indicado.
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Em suma, trata-se de matéria que desafia a fase de dilação probatória. É de se ressaltar a existência
de erro material constante na decisão de fls.102/103. Nessa decisão constou que o réu teria sido
denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso nas sanções do artigo 171 do Código
Penal, o que não ocorreu, conforme já explanado.

Nesse contexto, considerando que o delito cometido pelo acusado foi o 'uso de documento público
falso', não é o caso de incidência da súmula 17 do STJ conforme pretende a defesa do réu.

Ademais, a alegação de prejuízo fundada na falta de indicação do artigo no qual a conduta do réu
se amolda não merece acolhida. Com efeito, constou da denúncia a qualificação do fato, ou seja, o
nomen juris da infração, razão pela qual restou satisfeito o requisito do artigo 43 do Código de
Processo Penal. Além disso, no processo penal o réu se defende dos fatos que são imputados, e não
dos artigos declinados na peça acusatória, razão pela qual da omissão indicada não resulta nenhum
prejuízo à sua defesa. Nestes termos, afasto a alegação de inépcia da peça.

Requer, o acusado, no item b) de seu pedido pelo decreto de absolvição sumária nos termos do
artigo 415,  III  do Código de Processo Penal.  Sustenta,  que o fato de não ter  obtido vantagem
indevida em prejuízo de outrem afastaria  a  justa  causa para a  persecução penal.  Nesse  ponto,
porém, deve-se salientar que o delito imputado ao acusado (art.304, CP) não exige um resultado
naturalístico para a sua consumação, sendo, portanto, desnecessária a ocorrência de dano ou a
obtenção  de  vantagem indevida  para  a  configuração  do  crime.  Além  disso,  a  identificação  da
conduta efetivamente praticada desafia a instrução probatória conforme já ressaltado.

Por  fim,  indefiro  o  pedido  de  intimação  do  Ministério  Público  Federal  para  oferecimento  de
proposta de suspensão condicional, medida incabível ante o preceito secundário do artigo 304 do
Código Penal.

2.  DA FASE DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. As razões alegadas pela
defesa  não  permitem afiançar  a  ocorrência  de  qualquer  causa  excludente  da  ilicitude  do  fato,
extintiva  da  punibilidade,  atipicidade  ou  de  exclusão  da  culpabilidade.  As  demais  matérias
veiculadas pela defesa se confundem com o próprio mérito da ação, devendo ser apreciadas no
momento  oportuno  ao  curso  da  instrução  processual.  Posto  isso,  afasto  a  possibilidade  de
absolvição sumária do réu LUIZ CARLOS BIAZZI VIEGAS prevista no artigo 397 do CPP em
relação ao delito tipificado no artigo 304 do Código Penal.

3. DOS PROVIMENTOS FINAIS. Designo o dia 16 de JUNHO DE 2015 ÀS 14:00H para audiência
de instrução e julgamento, ocasião em que será procedida a oitiva das testemunhas de acusação,
bem como o interrogatório do acusado. Expeça-se o necessário para intimação das testemunhas de
acusação para que, na forma da lei, compareçam, impreterivelmente e sob pena de desobediência, à
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sala de audiências deste Juízo da 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP, situado na Avenida Salgado
Filho, nº 2050, Jardim Santa Mena, Guarulhos, CEP: 07115-000, no dia e hora designados para a
audiência de instrução e julgamento,  a  fim de participarem do ato designado.  Expeça-se Carta
Precatória para intimação pessoal do acusado para que compareça na sede deste juízo no dia e
horário  supramencionados,  ocasião  em  que  será  realizado  seu  interrogatório.  As  testemunhas
deverão ser expressamente informadas de que o depoimento em Juízo, na qualidade de testemunha,
decorre de múnus público e não do exercício de função. Assim sendo, ficam plenamente advertidas
de  que  o  simples  fato  de  se  encontrarem  no  gozo  de  férias  ou  de  licença  não  as  exime  de
comparecerem à  audiência  designada,  exigindo-se,  se  for  o  caso,  a  demonstração  da  absoluta
impossibilidade em razão de viagem (comprovando-se, por documentos, a realização de reservas em
data  anterior  a  esta  intimação)  ou  outro  motivo  relevante,  sob  pena  de  serem  adotadas  as
providências  determinadas  nos  artigos  218  e  219  do  Código  de  Processo  Penal:  condução
coercitiva, multa, eventual processo por crime de desobediência, além do pagamento das custas da
diligência. Defiro o requerimento de fl.187, item 3 do Ministério Público Federal. Após, determino a
remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que complemente a qualificação do crime e
indique o artigo de lei  correspondente.  Com o retorno,  ao SEDI para as  devidas correções no
cadastro do feito. Int.". (grifei)

De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o Ministério Público Federal,
em 16/04/2015, aditou a denúncia e capitulou a conduta imputada ao paciente no artigo 304 c.c.
artigo 297, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (fl. 233).

Extrai-se do aditamento (fls. 251/251v):

"Conforme se infere dos termos da peça acusatória ofertada em 16 de outubro de 2013, pesa sob
Luiz Carlos Biazzi Viegas a imputação da prática delitiva consubstanciada no artigo 304, c.c. artigo
297, ambos do Código Penal, haja vista ter, em tese, no dia 14 de agosto de 2013, de forma livre e
consciente, feito uso de documento público falso, na tentativa de obter, perante a empresa Valid
Certificadora Digital Ltda, certificado digital para sua empresa Logística Integrada Eireli - EPP,
com o fim último de validar atos eletrônicos perante a Receita Federal do Brasil.

2. Do aditamento.

Da análise das informações constantes no incluso inquérito policial, observa-se que a materialidade
delitiva restou demonstrada, tendo em vista os documentos juntados às fls. 26/27, que provam a
utilização de dois documentos falsos perante a empresa certificadora Valid com o intuito de obter o
certificado digital para a empresa Logística Integrada Eirelli EPP.
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A autoria também resta inconteste pelas circunstâncias do fato, pela prisão em flagrante e pelas
declarações do acusado, que confessou ter se utilizado de documentos falsificados na tentativa de
obtenção do certificado digital.

3. Dos pedidos.

Ex positis, em conformidade com a r. decisão de fls. 188/190, o Ministério Público Federal requer
seja aditada a inicial acusatória para capitular a conduta do denunciado Luiz Carlos Biazzi Viegas
no artigo 304, c.c. artigo 297, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Requer a citação do
acusado acerca dos termos do presente aditamento.

Por fim, aproveitando-se o ensejo, requer-se sejam obtidas as certidões de breve relato e situação
processual dos antecedentes criminais que constaram às fls. 143 e 145". (grifei)

O aditamento à denúncia foi recebido em 12/05/2015 (fl. 252).

Considerando que o aditamento à inicial, contendo a classificação do crime em tese praticado pelo
paciente, foi recebido pelo magistrado de origem em data posterior à impetração, resta prejudicada a
apreciação da alegação de inépcia da denúncia por ausência da capitulação jurídica.

Restrinjo-me, portanto, à análise do pedido de desclassificação para o crime de estelionato, na forma
tentada.

Segundo os impetrantes, a conduta narrada na denúncia descreve todos os elementos objetivos e
subjetivos contidos no artigo 171 do Código Penal.
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Aduzem que, embora a desclassificação do crime possa ser feita no momento da sentença, o fato de o
paciente  se  ver  processado por  capitulação diversa do crime que efetivamente praticou,  acarreta
constrangimento ilegal e cerceamento de defesa, por impossibilitar o oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo.

O instituto da emendatio libelli encontra-se previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal,
verbis:

"Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-
lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

§  1º  Se,  em  conseqüência  de  definição  jurídica  diversa,  houver  possibilidade  de  proposta  de
suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos."

O momento adequado para aplicação da emendatio libelli é a prolação da sentença, seja em razão da
sua disposição no capítulo "Da Sentença", seja em virtude de estar em consonância com o princípio
acusatório.

Esse é o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos que
trago à colação:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO  DE  LEI  VIOLADO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  284/STF.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. EMENDATIO LIBELLI. MOMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
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1. Há deficiência na fundamentação do recurso especial em que a parte deixa de apontar quais
dispositivos legais teriam sido supostamente malferidos pelo acórdão recorrido, o que determina a
incidência, por analogia, do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial deste Sodalício firmou entendimento de que, para a demonstração da existência
de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados,  é imprescindível a
indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado.

3. De acordo com reiterados precedentes desta Corte, o momento adequado para o julgador utilizar-
se  da  emendatio  libelli,  nos  termos do artigo  383 do Código de  Processo  Penal,  é  quando da
prolação da sentença e não anteriormente no momento do recebimento da denúncia.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg  no  REsp  1417555/CE,  Rel.  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  j.
04/11/2014, DJe 17/11/2014)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  NÃO-CABIMENTO.
COMPETÊNCIA  DAS  CORTES  SUPERIORES.  MATÉRIA  DE  DIREITO  ESTRITO.
MODIFICAÇÃO  DE  ENTENDIMENTO  DESTE  TRIBUNAL,  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
SUPREMA CORTE. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 171, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL.
TESE DE ERRO NA CAPITULAÇÃO DO CRIME PELA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NULIDADE
OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. IMPOSSIBLIDADE
DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada
do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário.

Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª  Turma, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 11/09/2012; HC
104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma,
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros LUIZ FUX e DIAS
TOFFOLI, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ
(DJe de 27/08/2012).
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2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro MARCO AURÉLIO, no
sentido  de  que,  "no  tocante  a  habeas  já  formalizado  sob  a  óptica  da  substituição  do  recurso
constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se
for o caso, a ordem de ofício." 3. A emendatio libelli e a mutatio libelli - previstas, respectivamente,
nos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal - são institutos de que o Juiz pode valer-se quando
da prolação da sentença. Não há previsão legal para utilização destes em momento anterior da
instrução. Precedentes.

4. Explicite-se: "[n]ão é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo
de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória.

Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver
a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar (STF, HC 87.324/SP,
1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 18/05/2007).

5. O eventual erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos
ainda,  é  causa de trancamento da ação penal,  pois  o  acusado defende-se  do fato ou dos fatos
delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal.

6. As teses referentes à ausência de constituição definitiva do crédito tributário não foram suscitadas
e, tampouco, analisadas pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o seu exame por esta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância.

7. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de habeas
corpus de ofício.

8. Ordem de habeas corpus não conhecida.

(HC 213.043/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/08/2013, DJe 13/08/2013)

No mesmo sentido, transcrevo julgados desta Egrégia Corte:
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PENAL E PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-  CORREÇÃO  ANTECIPADA  DA  CAPITULAÇÃO  CONTIDA  NA  DENÚNCIA  -
IMPOSSIBILIDADE  -RECURSO  PROVIDO.  1.  Recurso  em  sentido  estrito  interposto  contra  a
decisão que rejeitou denúncia com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo
Penal, por atipicidade e falta de justa causa 2. Como regra geral, é vedado ao Juiz, por ocasião do
juízo  de  admissibilidade  da  acusação,  conferir  outra  definição  jurídica  aos  fatos  narrados  na
denúncia. Eventual correção na capitulação do delito tem cabimento após a instrução probatória,
quando da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio
libelli.  3.  Excepcionalmente,  admite-se  a  antecipação  do  juízo  de  capitulação  do  fato  quando
presente hipótese de excesso ou abuso do poder de denunciar (STJ, HC 103.763/MG, Rel. Min. Felix
Fischer,  Quinta  Turma,  j.  17.02.2009)  ou  quando  da  "qualificação  jurídica  do  fato  imputado
depender a fixação da competência ou a eleição do procedimento a seguir" (STF, HC 94226, Rel.
Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 28/06/2011). 4. A denúncia trouxe narrativa congruente dos
fatos, descrevendo conduta que, em tese, pode configurar crime. É precipitado cogitar de eventual
equívoco no enquadramento da conduta descrita na inicial antes de ser aclarada a imputação na
fase instrutória.  Da nova capitulação penal  data pelo  magistrado decorreram reflexos jurídicos
imediatos na ação penal promovida pelo Ministério Público, obstando prematuramente a persecutio
criminis. 5. Ao réu cabe defender-se dos fatos expostos na denúncia e ao magistrado examinar estes
fatos,  não importando se  a  capitulação penal  será  distinta.  6.  Recurso  provido para  receber  a
denúncia com a capitulação provisória nela contida, determinando o retorno dos autos ao juízo de
origem para o regular prosseguimento do feito. (g.n.)

(RSE  0007891-22.2009.4.03.6181/SP,  Rel.  Des.  Fed.  Johonsom  di  Salvo  Primeira  Turma,  j.
05/06/2012, DJF3 19/06/2012)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, VIII,
CPP. PRESCRIÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.
ART. 654, § 2º, CPP. 1. O preceito da emendatio libelli (art. 383 CPP) está disposto no Título XII do
Código de Processo Penal, "Da Sentença", autorizando, como o próprio nome revela, uma nova
capitulação dos fatos pelo juiz somente após o encerramento da instrução probatória. 2. Na esteira
de entendimento jurisprudencial amparado pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz não deve aplicar
a norma contida no art. 383 do Código de Processo Penal, alterando a definição jurídica dos fatos,
no momento de recebimento da denúncia, salvo em excepcionais casos de simples erro de direito na
tipificação,  para  afastar  as  consequências  processuais  ou  procedimentais  decorrentes  do  erro,
prejudiciais ao acusado, ou mesmo para a fixação do procedimento adequado e da competência do
juízo (STF, HC 87324/SP, HC 89686/SP). 3. Caso em que se atribuiu nova classificação após a
resposta da defesa dos recorridos à acusação, momento não propício para a mudança da definição
jurídica, e apenas em razão dos fatos em si mesmos, mas não por exigências processuais.  4.  O
prejuízo originalmente causado aos cofres públicos pelo não recolhimento do IRPF totalizou R$
5.370,75 (cinco mil, trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), valor inferior ao parâmetro
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adotado pela jurisprudência para aquilatar a relevância penal da
ofensa  (art.  20  da  Lei  10.522/03),  configurando-se  causa  excludente  da  tipicidade  material.  5.
Recurso parcialmente provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para trancar a ação
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penal.

(RSE  0009270-09.2007.4.03.6103/SP,  Rel.  Des.  Fed.  Cotrim  Guimarães,  Segunda  Turma,  j.
02/07/2013, DJF3 11/07/2013)

Permitir ao juiz a aplicação da emendatio libelli no ato de recebimento da denúncia corresponderia a
uma atuação  substitutiva  da  função  ministerial,  o  que  violaria  além do  princípio  acusatório,  os
princípios da igualdade e da imparcialidade.

Não se olvida que haja situações - já reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal - que excepcionam
tal regra.

O Supremo Tribunal Federal  já  decidiu no sentido da possibilidade de aplicação excepcional da
emendatio libelli no ato de recebimento da denúncia "se da qualificação jurídica depender a fixação
de  competência  ou  a  eleição  de  procedimento  a  seguir"  (HC  84.653/SP,  Rel.  Min.  Sepúlveda
Pertence,  Primeira  Turma,  j.  02/08/2005,  DJ  14/10/2005,  HC  89.686/SP,  Rel.  Min.  Sepúlveda
Pertence,  Primeira  Turma,  j.  12/06/2007,  v.u.,  DJe  16/08/2007,  HC 94.226/SP,  Rel.  Min.  Ayres
Britto, Segunda Turma, j. 28/06/2011, v.u., DJe 28/11/2011).

No entanto, in casu, não se verifica nenhuma dessas hipóteses excepcionais.

Outrossim, não observo flagrante ilegalidade na classificação contida no aditamento à denúncia.

Extrai-se da exordial acusatória que o paciente fez uso de documento público falso, com a finalidade
de obter certificado digital para sua empresa, visando a validar atos eletrônicos perante a Receita
Federal. Assim, mostra-se plausível o enquadramento da conduta praticada pelo paciente no artigo
304 c.c artigo 297, ambos do Código Penal, mormente porque não consta da narrativa dos autos que
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o paciente teria tentado obter vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio.

Aliás, após a instrução processual, o juízo de origem poderá proceder à desclassificação do delito, se
assim entender  e,  se  for  o  caso,  oportunizar  o  oferecimento  da  proposta  de  eventual  suspensão
condicional do processo, nos termos do enunciado da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça:

"É cabível  a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência
parcial da pretensão punitiva"

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

JOSÉ LUNARDELLI
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): JOSE MARCOS LUNARDELLI:10064
Nº de Série do Certificado: 337FE89C4195D7A1
Data e Hora: 22/09/2015 16:06:01
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