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PODER 1UDTClÁRTO 
SuPallOR tRJDUN AI.. DE JUSTIÇA 

HABEAS CORPUS NQ 767-SP (REG.: 91.0010338-11 

O EXMO. SR. MINISTRO FlAQUER SCARTEZZINI 
SÉRGIO DE AZEVEDO FRANZOlOSO 

RElATOR 
IMPETRANTE 
IMPETRAOO QUARTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE SiO PAULO 
PACIENTES 

SUSTENTAÇÃO 

D'ARTAGNAN REZENDE OINIZ 
ARI DOS SANTOS MEllO 

ORAL: DR. SÉRGIO DE AZEVEDO FRANZOlOSO IPI PACTESI E 
ORA. RAllDA SARAIVA (PI MPFI 

E M E N T A 

HC - ARGDICiO DE COISA JULGADA DENúNCIAS COM CAPITULAÇÃO 
DIVERSA - IMPROCEDêNCIA. 
- Não há falar-se em Igualdade de feitos, propiciadores de 
exceç50 de COisa julgada, quando 05 bens jurídicos tutelacos, 
divergem, fundamentalmente, nas denúncias, que foram ofereCidas 
com capitulações diversas, em tempo e lugares dIferentes. 
- Exceção de coisa julgada, repelida. 
- Ordem denegada. 

A C ó R DÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as aCima 
indicadas. 

Decide a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, denegar a ordem, na forma do relatório e notas 
taquigráficas anexas, que ficam fazendo parte integrante do presente 
Julgado. 

Custas, como de lei. 
BrasfJ ia, em 18 de setembro de '991. (data do julgamento) 
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18.09.91 

PODER JUDICIÁRIO 
SUPIlRIOll. 'rnIBUNAL DI; JUSTIÇA 

HABEAS CORPUS NQ 767 - SP 
(REGISTRO NR 91.0010338-1) 

R E L A T ó R I O 

O EXMO. SR. MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI, 

Trata-se de ordem originária de habeas corpus, com 

pedido do I imin<lr, em substituição ao recurso própriO, requerido em 

favor de Q'Art<lgnan Rezende Dlniz e Ari dos Santos Mello, contra o 

v. acórdão da Ouarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São 

PaulO, que denegou anterior wrlt impetrado para o efeito de anular 

os atos relativos ao processo nQ 095/88-A da 4ª Vara Criminal-SP, 

pela ocorrência da exceção de COisa Julgada. 

05 paCientes foram denunciados perJnte o Juizo da 4-ª 

Vara Criminal de São Paulo por Infração aos artigos 17', caput 

(duas vezes), 171, caput, c/c o 14, 11, (cinco vezes), 288, 297, 

caput e 297, parágrafo 2Q, todos do CÓdigo Denal. 

Foram, também, denunc i ad05 perante a 6-ª. Vara Cr I mi na I 

de Campo Grande-MS, como incursos no art.294, CP, por haverem sido 

surpreendidos na posse B guarda de uma máqUina Impressora off-~et e 

Inúmeros materiais e papéiS destinados a fals~f:cação de papéiS e 

documentos. 

ilduz o Impetrante, em síntese, que os ora ?acl~ntes 
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foram condenados pela Quarta Vara Criminal de São Paulo às penas de 

2 anos e 6 meses de reclusão e multa, por infrlngêncla ao art. 297 

do Código Penal, e que, pelo mesmo fato, embora com capitulação 

diversa (art. 29Q, CP), foram condenados a 2 anos de reclusão, com 

sursls, na Sexta Vara Criminal de Campo Grande-MS, por sentença 

trans I tada em J u I gado. 

Pede, a final, seja cassado 05 efeitos e declarados 

nulos, 05 atos constantes do processo 095/88-A da 4ª Vara Criminal 

de são Paulo 6, em liminar, requer sejam reColhidos 06 Mandados de 

Prisão até o Julgamento do mérito do presente feito. 

Após as informações de fls. 51/273, os autos foram à 

i lustrada SubprocuradOrta Geral da HepúbllCJ que ;Jarecer 

pe I a denegação do wr i t. 

~ o relatório. 
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SUPERIOR llllBUNAL DEJUSnçA 

HABEAS CORPUS NQ 767 - SP 
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E M E N T A 

HC ARGOIGÃO DE COISA JULGAOA 
CAPITULAGÃO OIVERSA - IMPROCEO~NCIA. 

5ª Turma 
18.09.91 

OENÚNCIAS COM 

- Não há falar-se em Igualdade de feitos, propiciadores 
de exceção de coisa julgada, quando os bens jurídicos 
tutelados, divergem, fundamentalmente, nas denúnCias, 
que foram ofereCidas com capitulações diversas, em 
tempo e lugares diferentes. 

- Exceção de cOisa julgada, repel ida. 

- Ordem denegada. 

v O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI: 

Srs. Ministros, de acordo com as Informações prestadas 

pela digna autoridade indlgltada coatora, Inclusive com cópias dos 

processos a que se submeteram os oacientes, consta delas, a decisão 

proferida na ex cessão de litispendência levantada por ambos, de 

CUJO teor, extraiO o seguinte trecho: 

"No processo nQ 9SA/88, promOVido perante este 
Juizo, pretende a JUstiça PObl ica a condenação de, 
também, Dartagnan Rezende Dlniz e Ary dos Santos 
Neto, por conSiderá-los inCUrsOs nas penas do art. 
171 Wcaput" (duas vezes), 171 "caput" c.c art. 14, 
I i (cinco vezes), 288, 297 n~Jputn e 297 PJrãgrafo 
2Q, todos c.c art. 69, sem~re todos do Código 
Penal, ~orqu8 ~a "~r~fi~J S!laço", em ~ato Grosso do 
Sul, recebiam cheques, de co-réu, e prodUZiam 
cópias falsas de títulos. 
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Consta que produziam, também, cédulas de Identidade 
falsas, tudo para a real ização da fraude descrIta 
na denúncia. 

No processo relativo à 6j V. Criminal de Campo 
Grande foram os mesmos réus denunciados como 
incursos nas penas da art. 294 do Código Penal, 
porque surpreendidos na posse e guarda de uma 
máqUina Impressora off-set e inúmeros materiais e 
papéIs destinados à falsificação de papéiS e 
documentos." 

Por esta deCisão proferIda pela Ora. Juíza da 4~ Vara 

Criminal de São Paulo (fls. 271), verifica~se que em São Paulo 05 

pacientes foram condeni.ldos pelo fato delituoso de f.Jlsificação de 

documentos públ icos, enquanto que na comarca de Mato Grosso do Sul 

responderam a processo pelo fato da posse de Objetos dest I nados à 

falsificação de papéiS públ icos, o que evidencia duas condutas 

absolutamente diferentes e, como bem disse a douta Subprocuradoria 

Geral da Repúbl ica, "em uma o objetivo da tutela Jurídica visa 

evitar a potencla! idade dei ituosa, pela posse de meios ou 

instrumentos do crime. Na outra conduta, dirige-se a tutela 

jurídica contra o dano concretizado, qual seja a perpetração 

"falsum", " 

A respeito, salientou o lustre Representante 

MinistériO Público Estadual perante o Eg. Tribunal 

São Paulo, às fls. 55, verbis: 

.Anal isa~am os :'xclpIAn~es J 

feitos relatIvamente aos objetos dos 
pedidos contidos nas denúnc:as 

de Justiça 

I ~ IJ a I (j il d e 
processos, 
relativos 

do 

do 

de 

dos 
os 

3 
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ordem, a 

PODER JUD!CIÁRIO 
SUPERIOR lRlDUNAL DE JUSnçA 

prestação jurisdicional Esqueceram-se, no 
entanto, que tal objeto guarda uma relação de 
instrumental idade com aqui lo que constitui objeto 
das rel~ções jurídicas substanciais, de direito 
material n

• 

nTais bens jurídicos de direito material 
divergem, fundamentalmente, nas denúncias. Na 
primeira se buscou demonstrar a ofensa ao 
patrimõniO, a paz pública e a fé pública 
relacionada a autenticidade de documentos públicos. 
Na segunda, a ofensa a fé pública de modo amplo. 
Tratou-se, aquI de crime permanente", 

Como se pode constatar pelo v. acórdão que denegou 

denúncia procurou narrar fatos relatiVOS à 

falsificação de documentos públ icos pelos pacientes que desta forma 

tenham participado e colaborado para a prática de estel ionato. 

Na segunda denúncia narrOU-58 a posse pelos pacientes, 

'e objetos destl nados à falsificação, onde esta posse foi 

menc i onada como poss i b I I i dade e não como um fator a determi nar 

prática do d e I i to, que não houve acusação 'e de 

fa 15! f i cação. 

Portanto, tanto as causas de pedir, como 05 pedidos, 

foram diversos. 

Não vejo como se possa, diante destas ci rcunst5ncras, 

atender a pretensão dos pacientes, razões porque denego o writ. 

É o meu voto. 
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HABEAS CORPUS NO 767-SP 

VOTO 

o EXMO. SR. MINISTRO COSTA LIMA: 

De acordo, Sr. Presidente, pois, como V. Exa. bem 

esclareceu, embora sejam os mesmos réus, os fatos são diversos. 

Da brilhante sustentação oral do advogado, por outra parte, e~ 

tende-se que 

no âmbito do 

12.39.010.28146 

a complexidade do assunto 

habeas cor~ 
não pode ser resolvida 
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5.1 Turma ~( '1'1 RIOI( TRIIIt '1'.,\1. UI 1l'~TI!,"'\ 

"HA8EAS CORPUS" Nn 767 - SP (REG. 91.0010338-1) 
RELATOR O EXMO. SR. MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI 
IMPETRANTE SERGIO DE AZEVEDO FRANZOLOSO 
IMPETRADO QUARTA CAMARA CRIMlfiAL 00 TRI8UNAL DE JUSTiÇA 00 

ESTADO DE SAO PAULO 

V O T O (VOGAL) 

O EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL, Senhor preSidente, sen-

do diversas as condutas, diversos sAo 05 enquadramentos. 

Sendo diversas as comarcas, diversos sAo os processos. 

Neste caso sob JUlgamento, sendo o mesmo o acusadO, há dl-

versldade de conduta, de datas e de local - há que se manter a dl-

vereldade das 8ç~es penais. 

AcompanhO o voto do eminente Relator. 
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HC 767-PR (Reg.: 91.0010338-1). Relator: O Exmo. Sr. 

Mln!stro Flaquer Scartezzlni. Impetrante: Sérgio de Azevedo 

Franzotoso. Impetrado: Ouarta Câmara Criminal do Tribunal 

Justiça do Estado do São Paulo. Pacientes: O'Artagnan Rezende 

Olnlz e Arl dos Santos Mello. sustentação oral: Or. SérgiO de 

Azevedo Franzoloso (pl pctes) e Ora. Ral Ida Saraiva (p/ MPF). 

Decisão: A Turma, por unanimidade, denegou a ordem (5st 

Turma - 18.09.91). 

Votaram de acordo os Srs. Mlns. José Dantas, Costa lima 

e Edson Vidlgal. Ausente, o Sr. Mln. Assis Toledo. Presidiu o 

julgamento o Sr. in. Flaquer cartezzlnl. 

Oficial de Gab ete. 


