
         

 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-
se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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 Tese 477  

PROVA – FALSIDADE DOCUMENTAL – JUNTADA DE 

DOCUMENTO CONTRAFEITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO 

EM DILIGÊNCIA – POSSIBILIDADE.  

No julgamento de apelação, poderá o Tribunal, nos termos do artigo 

616 do Código de Processo Penal, determinar a apresentação das 

peças periciadas para análise pessoal do magistrado, não podendo a 

falta de contato material com a peça servir de justificativa para 

absolvição por ausência da materialidade delitiva.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal com embargos nº 0075647-89.2016.8.26.0050, em 

que figura como apelante JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA, vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a”, da 

Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

   O réu JEFFERSON foi denunciado por prática do delito do artigo 

304 c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal.  Isso porque, nas 

circunstâncias de tempo e lugar apontadas na denúncia de fls. 67/69, fez 

uso de documento público falso, consistente em uma Carteira Nacional de 

Habilitação contrafeita. 

    Pela r. sentença de fls. 130/138, o Meritíssimo Juízo da 11ª 

Vara Criminal entendeu comprovadas a autoria e materialidade delitivas, 

sendo o réu condenado como incurso no artigo 304, c.c. artigo 297, do 

Código Penal, a (02) dois anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao 

pagamento de dez dias-multa, sendo cada dia multa no valor acima 
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especificado; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito. 

    Em julgamento de recurso da defesa, a Colenda 2ª Câmara do 

Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que era caso de absolvição por 

falta de materialidade delitiva porque “a peça, em si, não foi acostada aos 

autos, de modo que sem ela não é possível provar a materialidade do fato 

ou verificar se a falsidade era apta a iludir.” 

    Anote-se que o processo era digital e que consta ofício 

juntado aos autos no qual consta entrega do documento original ao 

cartório da 11ª Vara Criminal (fls. 84).  

 

   Segue transcrito o v. acórdão (171/177): 
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   O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs Embargos de 

Declaração (fls. 01/03 - autos dependentes) consignando-se que a peça 

periciada restara depositada em cartório (fls. 84), até porque tratava-se de 

processo digital. Pediu-se que, diante da informação de entrega da peça 

em cartório, fosse analisada a possibilidade de diligência para a pronta 

remessa e apresentação da peça periciada para verificação pessoal da 

Câmara Julgadora (art. 616, Código de Processo Penal). 

 

   Entretanto, restaram rejeitados, ao argumento de que não 

existiria omissão ou obscuridade no acórdão embagado, sem apreciação da 

possibilidade de conversão na diligência mencionada.  

    Eis os termos do v. acórdão (fls. 07/11 - Autos Dependentes): 
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   Ao rejeitar os embargos de declaração, a Egrégia Corte Paulista 

contrariou e negou vigência ao disposto no art. 619, do Código de Processo 

Penal, autorizando o presente inconformismo, com base na alínea “a” do 

inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

“Se, apesar de provocado, via embargos de declaração, o Tribunal a quo 
deixa de emitir pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 
contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial alegar 
contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a anulação do acórdão 
proferido quando do julgamento dos embargos. TESE 1 

 

    Outrossim, ao deixar de aplicar o art. 616 do Código de 

Processo Penal, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou vigência ao 

disposto no mencionado dispositivo, autorizando o presente 

inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, com 

a seguinte tese: 

 

No julgamento de apelações, poderá o Tribunal, nos termos do art. 616, do 

Código de Processo Penal, determinar a apresentação das peças periciadas 

para análise pessoal do magistrado, não podendo a falta de contato material 

com a peça, no processo digital, ser justificativa para absolvição por ausência 

de materialidade delitiva. TESE 2 

 

 

2. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (arts. 619, do Código de Processo Penal)  

 

TESE 1 “Se, apesar de provocado, via embargos de declaração, 
o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 
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pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve 
o recorrente especial alegar contrariedade ao art. 619, do 
CPP, pleiteando a anulação do acórdão proferido quando do 
julgamento dos embargos.  

 

  De acordo com o disposto no artigo 1025 do Código de 

Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 

embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os 

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal 

superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 

    No caso em exame, houve oposição de embargos declaratórios 

pelo Ministério Público com vistas a sanar omissão do v. acórdão recorrido, 

relativo à análise da aplicabilidade do art. 616, Código de Processo Penal 

(conversão do julgamento em diligências, caso entenda necessária a 

visualização de peça em cartório para comprovação da materialidade 

delitiva).  

   “Ad cautelam”, entretanto, cumpre salientar que, conforme já 

entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, rejeitados os Embargos 

que buscavam o prequestionamento explícito da matéria de direito federal, 

impõe-se a interposição de Recurso Especial, com amparo na negativa de 

vigência do artigo 619 do Código de Processo Penal. 

 

 Confira-se a propósito: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA QUE NÃO TERIA ABRANGIDO 
TODOS OS CRIMINOSOS. OFENSA AO PRINCIPIO DA INDIVISIBILIDADE 
DA AÇÃO PENAL: INEXISTENCIA, POIS TAL PRINCÍPIO SO SE APLICA NA 
HIPOTESE DE AÇÃO PENAL PRIVADA, NÃO PODENDO SER INVOCADO 
QUANDO SE TRATA DE AÇÃO PENAL PUBLICA. SURSIS ETARIO. 
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO 
NOVA. PREQUESTIONAMENTO: IMPRESCINDIBILIDADE. 
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INSUFICIENCIA, SE O 
TRIBUNAL A QUO NÃO EMITIU PRONUNCIAMENTO ACERCA DA 
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QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA PARA ESTA CORTE. PRECEDENTES. 
AGRAVO "REGIMENTAL" IMPROVIDO. 

I - O principio da indivisibilidade da ação penal só se aplica na hipótese 
de ação penal privada, não podendo ser invocado quando se trata de 
ação penal publica. Inteligência do art. 48 do CPP. 

Precedentes do STF: RHC n. 57223/SP e RE n. 93055/PR. Precedente do 
STJ: RHC n. 1.154/RJ. 

II - Para fazer jus a concessão do sursis etário, o condenado deve 
satisfazer as exigências do paragrafo segundo do art. 77 do CP, bem 
como os requisitos do sursis simples (art. 77, caput e incisos, do CP). 
Inteligência do paragrafo segundo do art. 77 do cp. 

III - O Recurso Especial (criminal) fundado na alínea "a" do permissivo 
constitucional só prospera se o tribunal a quo tiver-se pronunciado 
acerca da questão federal suscitada para esta corte. Exige-se a 
interposição de embargos de declaração, para fins de 
prequestionamento, mesmo quando a alegada contrariedade a lei 
federal surja no julgamento da apelação, ou seja, no acordão 
recorrido. No entanto, a simples interposição dos embargos de 
declaração não satisfaz ao requisito de admissibilidade do 
prequestionamento. E necessário que o tribunal a quo se manifeste 
sobre a questão infraconstitucional nova. Caso não o faça, o recorrente 
especial deve suscitar a contrariedade ao art. 619 do CPP, ao invés de 
insistir na discussão da matéria jurídica não prequestionada. 
Precedentes do STJ: RESP n. 66.984/SP, RESP n. 53.407/RS, RESP n. 
23.539/SP, RESP n. 36.996/SP, RESP n. 8.454/SP e RESP 2.239/RJ. 

IV - Agravo "regimental" improvido, a unanimidade de votos. 

(AgRg no Ag 72.162/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, SEXTA 
TURMA, julgado em 25.06.1996, DJ 26.08.1996 p. 29731) – grifo nosso. 

_________ 

 

PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARAGRAFO 
UNICO, DO CP). CRIME COLETIVO. DENUNCIA. DESCRIÇÃO GENERICA 
DA INFRAÇÃO: POSSIBILIDADE. PARTICULARIZAÇÃO DA CONDUTA 
CRIMINOSA DE CADA UM DOS ACUSADOS: PRESCINDIBILIDADE. 
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS 
SUSCITADAS PARA ESTA CORTE: NECESSIDADE. QUESTÃO 
INFRACONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA, MESMO APOS A 
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. 
AGRAVO 'REGIMENTAL' IMPROVIDO. 
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I - Tratando-se de crime coletivo (quadrilha armada), admite-se a 
descrição genérica da infração, dispensando-se a individualização da 
conduta criminosa de cada um dos acusados. Inteligência do art. 41 do 
CPP. Precedentes do STJ: RHC N. 4.828/RJ, RHC N. 2.660/SP, RHC N. 
2.504/RJ, RHC N. 906/RJ E RHC N. 1.961/RJ. 

II - É remansosa a jurisprudência desta corte no sentido de que a 
simples interposição de embargos de declaração não satisfaz o 
requisito de admissibilidade do prequestionamento. E necessário que 
o tribunal "a quo", quando do julgamento dos embargos, emita 
pronunciamento acerca da questão federal suscitada no recurso 
especial. Precedentes do STJ: RESP N. 66.984/SP e RESP N. 23.539/SP. 

III - Agravo 'regimental' improvido, a unanimidade de votos. 

(AgRg no Ag 72.369/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, SEXTA 
TURMA, julgado em 03.06.1996, DJ 05.08.1996 p. 26440) – grifo nosso. 

 

 

   Destarte, de rigor suscitar a negativa de vigência ao artigo 619 

do Código de Processo Penal, que dispõe: 

 

"Art. 619. “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais 
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos 
embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias 
contado da sua publicação, quando houver na 
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou 
omissão”. 

 

    Com efeito, no julgamento dos embargos, o Col. Tribunal de 

Justiça limitou-se a consignar que não existiria qualquer omissão ou 

obscuridade no acórdão embargado. 

 

É evidente, portanto, que caso não se entenda aplicável o atual 

art. 1025 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento, 

caracterizado estará o prejuízo ao embargante, de modo que terá o 

acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios contrariado 
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o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, a ensejar sua 

anulação, para que outra decisão seja proferida.  

 

 

 

3. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE LEI 

FEDERAL (art. 616, do Código de Processo Penal) 

 

TESE 2: No julgamento de apelações, poderá o Tribunal, nos termos 

do art. 616, do Código de Processo Penal, determinar a 

apresentação das peças periciadas para análise pessoal do 

magistrado, não podendo a falta de contato material com a peça, 

no processo digital, ser justificativa para absolvição por ausência de 

materialidade delitiva.  

 

   O art. 616, do Código de Processo Penal está assim redigido: 

 

Art. 616.  No julgamento das apelações poderá o tribunal, 

câmara ou turma proceder a novo interrogatório do 

acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras 

diligências. 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só quando 

se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide em sentido 

diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à hipótese, 

quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 63.816, RTJ 

51/126). 
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    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

absolver o réu por falta de materialidade delitiva pelo fato de a peça 

periciada não estar juntada aos autos (digitais), impossibilitando o 

contato material com a peça periciada, quando a peça encontrava-se em 

cartório (fls. 84) podendo sua apresentação ser determinada como 

diligência (art. 616, Código de Processo Penal). 

    Ora, evidentemente, por se tratar de autos digitais e 

considerando que a peça periciada encontra-se em volume não digitalizável 

(invólucro plástico de segurança), inviável sua digitalização sem 

comprometimento da incolumidade do material apreendido. 

    E, em momento algum, o v. acórdão recorrido negou a 

existência do laudo que atestou a falsidade da CNH apreendida (laudo esse, 

diga-se de passagem, que atestou a falsidade somente mediante uso de 

“adequado aparelhamento óptico” (fls. 86/87). 

      Ora, constando dos autos a disponibilidade do elemento 

periciado em cartório e entendendo a d. Desembargadora pela necessidade 

de contato material com a peça, poderia determinar sua pronta remessa e 

apresentação para a desejada verificação pessoal, nos termos do art. 616, 

Código de Processo Penal.  

 

    Se não o fez, deixou de dar aplicabilidade ao art. 616, Código 

de Processo Penal, não podendo alegar falta de materialidade delitiva pelo 

fato de não ter tido possibilidade de verificação pessoal da peça (mormente 

em se tratando de processo digital). 

 

     

4. DO PEDIDO 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO 
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ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, 

para: 

 

(a) a cassação dos v. acórdãos de fls. 171/177 (autos principais) e 

07/11 (autos dependentes - embargos), já que, tendo o Tribunal ‘a 

quo’ reconhecido a necessidade de análise material/pessoal da peça 

periciada para concluir pela materialidade delitiva, não poderia deixar 

de determinar a apresentação da peça para visualização, nos termos 

do art. 616, Código de Processo Penal.  

(b) caso, por força da rejeição dos embargos (e não obstante o teor do 

art. 1025, do CPC), não se entenda devidamente prequestionada a 

matéria atinente à ‘aplicabilidade do art. 616, Código de Processo 

Penal’, requer-se o reconhecimento e declaração da nulidade do v. 

acórdão de fls. 07/11 (autos dependentes - embargos), para prolação 

de outro em que a matéria seja mais expressamente analisada pela C. 

Corte de origem. 

 

   São Paulo, 26 de fevereiro de 2019. 

 
JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
 

 

MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


