
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 232.978 - RJ (2012/0026249-5)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE : NILSON PIRES VIDAL DE PAIVA E OUTROS
ADVOGADO : NILSON PIRES VIDAL DE PAIVA E OUTRO(S)
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : MELCON ASTWARZATURIAN 

EMENTA

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME 
EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. 2. QUADRILHA ARMADA, ESTELIONATOS, FURTOS E FALSIFICAÇÕES. INÉPCIA 
DA INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS 
FATOS. DINÂMICA DELITIVA E DIVISÃO DE TAREFAS APRESENTADAS DE FORMA 
CLARA. AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESGUARDADA. 3. EQUÍVOCO NA 
CAPITULAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AJUSTE DA 
TIPIFICAÇÃO. MOMENTO APROPRIADO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À COMPETÊNCIA PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. SÚMULA 243/STJ. 4. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento 
jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no 
sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses 
previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução 
hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que 
tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. 
Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a 
existência de constrangimento ilegal evidente – a ser sanado mediante a concessão de 
habeas corpus de ofício –, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 
2. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se que esta atende aos requisitos do art. 41 do 
Código de Processo Penal, tendo o Ministério Público apontado de forma clara as condutas 
perpetradas pelo acusado e em que circunstâncias se deram os fatos. Nos termos do que 
registrou o acórdão ora impugnado, a denúncia "descreveu de modo pormenorizado, nas 
quinze folhas que a compõem, todas as condutas delituosas atribuídas aos acusados". 
Tem-se, portanto, assegurado ao paciente o conhecimento da conduta criminosa a ele 
imputada, de forma a permitir o perfeito exercício do direito de defesa, não podendo, assim, 
ser apontada como inepta a exordial.
3. Quanto à capitulação atribuída às condutas, não é possível verificar, de plano, a existência 
de equívoco possível de ser sanado na via eleita. Como é cediço, o réu se defende dos fatos e 
não da capitulação legal, cabendo ao juiz, ao final da instrução criminal, adequar a tipificação, 
caso verifique que os fatos narrados na denúncia se ajustam melhor a fato típico diverso, 
conforme disciplina o art. 383 do Código de Processo Penal.  A correção da classificação da 
conduta pelo juiz, ao receber a denúncia, só é possível caso seja evidente o equívoco e esteja 
interferindo na competência criminal ou na obtenção de benefícios legais. No entanto, ainda 
que ao final se constate a prática apenas de estelionatos em continuidade delitiva, não haverá 
interferência na competência nem na possibilidade de aplicação dos benefícios da Lei nº 
9.099/1995, pois, no concurso de crimes, a pena mínima é acrescida do quantum de 
exasperação, não sendo possível, portanto, o benefício legal da suspensão condicional do 
processo.
4. Habeas corpus não conhecido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Laurita Vaz e Jorge 
Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 05 de novembro de 2013 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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HABEAS CORPUS Nº 232.978 - RJ (2012/0026249-5)
  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Melcon 

Astwarzaturian, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, que denegou a ordem em prévio mandamus, nos seguintes termos (fl. 36):

Habeas corpus. Pedido de trancamento da ação penal sob os 
seguintes argumentos: inépcia da denúncia e discrepância entre a 
narrativa dos fatos e a capitulação legal a eles atribuída, o que 
dificultaria a compreensão da imputação e impediria o benefício da 
suspensão condicional do processo. Pedido que deve ser rejeitado. 
Denúncia que descreve pormenorizadamente os fatos típicos 
imputados, com individualização das condutas atribuídas aos réus, em 
consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Eventual 
assimetria entre os fatos e a capitulação legal que poderá ser corrigida 
no momento da sentença. Ausência de prejuízo ao direito à ampla 
defesa, posto que os réus se defendem dos fatos narrados e não da 
tipificação legal contida na denúncia. Possibilidade de concessão do 
sursis processual na eventualidade de desclassificação do crime ou 
procedência parcial do pedido, nos exatos termos da Súmula 337 do 
STJ e da Lei nº 11.719/08, que em breve entrará em vigor e cuja 
aplicação será imediata. Ordem denegada.

Consta dos autos que o paciente, em concurso com 22 (vinte e dois) 

corréus, foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 288, 

parágrafo único; 155, § 4º, inciso II (por cinco vezes); 155, § 4º, inciso II, c/c o 14, 

inciso II (por duas vezes); 171, caput, c/c o 14, inciso II, (por dezesseis vezes); e 298 

(por nove vezes), n/f do art. 69, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, ser inepta a denúncia, haja vista ter 

sido redigida de forma confusa, inviabilizando, assim, o exercício da ampla defesa e do 

contraditório. Considera, ainda, que, após narrar os fatos, a denúncia apresenta 

capitulação incompatível com o que descreve. 

Afirma que são narrados apenas 9 (nove) fatos, contudo, se imputa aos 

denunciados 16 (dezesseis) crimes de estelionato, 7 (sete) de furto e 9 (nove) 
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falsificações, em concurso material, sendo que a própria dinâmica delitiva apresentada 

sugere a existência de crime continuado. 

Assevera, ademais, que os fatos narrados se ajustam apenas ao tipo 

penal do art. 171, praticado na forma do art. 71, ambos do Código Penal. O crime de 

falso, a seu ver, fica absorvido pelos estelionatos e o delito de quadrilha armada nem 

sequer traz uma descrição fática.

Pede, liminarmente, o sobrestamento da ação. No mérito, pugna pela 

anulação da denúncia.

A liminar foi indeferida às fls. 57/59. As informações foram prestadas às 

fls. 69/70, 72/103 e o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da 

ordem (fls. 107/114), nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS 
TÍPICOS IMPUTADOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS 
ATRIBUÍDAS AO PACIENTE. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO À AMPLA DEFESA. O 
PACIENTE SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL 
ACUSATÓRIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. PELA 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

  
HABEAS CORPUS Nº 232.978 - RJ (2012/0026249-5)
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VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

Consolidou-se, por meio de reiteradas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a tendência de se atenuar as hipóteses de 

cabimento do mandamus, destacando-se que o habeas corpus é remédio 

constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico de ato ou 

decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com 

reflexo direto em sua liberdade. Assim, não se presta à correção de decisão sujeita a 

recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, substituto de 

recursos ordinários, especial ou extraordinário. A mudança jurisprudencial firmou-se a 

partir dos seguintes julgamentos: Habeas Corpus n. 109.956/PR, Relator o Ministro 

Marco Aurélio; Habeas Corpus n. 104.045/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber; 

Habeas Corpus n. 114.550/AC, Relator o Ministro Luiz Fux e Habeas Corpus n. 

114.924/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli.

Entendo que boa razão têm os Ministros do Supremo Tribunal Federal 

quando restringem o cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na 

Constituição Federal e no Código de Processo Penal.  É que as vias recursais 

ordinárias passaram a ser atravessadas por incontáveis possibilidades de dedução de 

insurgências pela impetração do writ, cujas origens me parece terem sido esquecidas, 

sobrecarregando os tribunais, desvirtuando a racionalidade do ordenamento jurídico e 

a funcionalidade do sistema recursal. Calhou bem a mudança da orientação 

jurisprudencial, tanto que eu, de igual modo, dela passo a me valer com o objetivo de 

viabilizar o exercício pleno, pelo Superior Tribunal de Justiça, da nobre função de 

uniformizar a interpretação da legislação federal brasileira.

No entanto, apesar de não se ter utilizado, na espécie, do recurso 

previsto na legislação ordinária para a impugnação da decisão, em homenagem à 

garantia constitucional constante do art. 5º, inciso LXVIII, passo a analisar as questões 

suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal 

evidente – a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício –, 
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evitando-se, desse modo, prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

No presente mandamus, insurge-se o impetrante, em síntese, contra a 

narrativa trazida na inicial acusatória, bem como contra a capitulação atribuída aos 

fatos, o que, a seu ver, trará prejuízos ao exercício da ampla defesa. Pugna, dessarte, 

pelo reconhecimento da inépcia da denúncia.

Importante salientar, de plano, que o habeas corpus é antídoto de 

prescrição restrita, prestando-se a reparar constrangimento ilegal, evidente, 

incontroverso, indisfarçável, que se mostra de plano ao julgador. Não se destina à 

correção de controvérsias ou de situações as quais, embora existentes, demandam 

para sua identificação, aprofundado exame de fatos e provas.

Ademais, não se pode descurar que a extinção da ação penal por falta de 

justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade. 

Assim, a liquidez das alegações constitui requisito inafastável na apreciação de tais 

temas, somente cabível o writ nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da 

evidência, situações comprováveis de pronto, suficientes ao prematuro encerramento 

da persecução penal. 

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação 

de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência 

de indícios de autoria e materialidade na via mandamental, pois tais constatações 

dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento 

de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.

Feitas essas considerações, passo à análise da apontada inépcia da 

exordial acusatória e, para tanto, transcrevo o inteiro teor da mencionada peça (fls. 

20/34):

Em data anterior ao mês de março de 2005, até a presente data, os 
denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de desígnios e 
ações, se associaram entre si e com outros elementos ainda não 
identificados, para a prática de crimes.
Consta do inclusa investigação que, policiais civis da DRCI investigando 
acerca de furtos realizados com fraude, através de meio eletrônico e de 
adulteração de boletos bancários, tiveram conhecimento da existência 
de uma quadrilha agindo no eixo Rio/São Paulo. A partir da 
interceptação telefônica das linhas utilizadas pelos denunciados Pier e 
Danyelle, descobriu-se que estes comandavam uma quadrilha, 
estruturada para a prática de tais delitos.
Os sigilos de outras linhas telefônicas foram quebrados, permitindo que 
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os policiais tivessem acesso a quase todas as operações da quadrilha, 
sendo apurado que Pier Ângelo Lamanna Gallo, advogado com 
escritório no Estado de São Paulo, e Danyelle Silveira da Cunha (que 
também usa o nome de Marli), filha de um ex-funcionário do Banco 
Central, entabulavam a realização de furtos através de fraudes ao 
sistema bancário, sendo certo que a base da atuação do grupo era o 
eixo Rio/São Paulo.
Na realização dos crimes, os denunciados Sandro (administra as 
empresas Redon, Publicato e Opção2), Simone (Redon e Publicato), 
Marcos Giovanni (Publicato e Opção 2), Juarez (Redon), Ester Cristina 
e Edinaldo (Opção2 e Mídia), Carlos Henrique, Ana Paula 
(Astroplástico), Jan, Ivana (Ti-maker), Valdeci, Lílian (Painel), Napoleão 
e César (Patch-produções), proprietários ou representantes de 
empresas legalmente constituídas, tinham como função receber os 
créditos fraudulentos, subtraídos dos lesados, através de suas 
empresas.
Ainda para a consecução dos delitos, o denunciado Laudo Bernardes 
da Fonseca, "DINHO" era o responsável pelo aliciamento de motoboys 
e funcionários de empresas envolvidas na transação comercial 
originária lícita, como forma de conseguir os boletos bancários, 
cheques e valores para pagamentos, que seriam utilizados como meio 
fraudulento, para as subtrações. Da mesma forma, Marcelo Aparecido, 
funcionário do banco Itaú, tinha como função dar informações sobre 
possíveis operações fraudulentas a serem realizadas e sobre a própria 
estrutura de funcionamento dos bancos, bem como, aliciar possíveis 
novos integrantes para a organização.
Em São Paulo, Pier contava com a estrutura de sua empresa de 
Consultoria, onde era sempre auxiliado por seu pai e seu irmão, 
também integrantes da quadrilha e que tinham função de 
assessoramento das ações fraudulentas executadas por aquele, bem 
como, proceder a feitura dos contratos "estória/cobertura" e a 
adulteração dos boletos. 
O policial militar Laércio era o "braço armado", tendo como função 
controlar as ações dos demais elementos da quadrilha, evitando 
possíveis "desvios de condutas". Assim, se algum membro da quadrilha 
tentasse enganar Pier ou Danyelle, era Laércio chamado para a 
"cobrança" do valor devido, inclusive, com a função de contratar outros 
policiais para estas ações. Ademais, tinha como função dar proteção 
armada aos membros da quadrilha, principalmente, no transporte de 
valores e de documentos, tendo participado de todos os crimes.
Da mesma forma, ou seja, em todos os delitos praticados, foi 
constatado que o denunciado Melcon, doleiro, era quem conseguia 
contas bancárias para diluir o dinheiro subtraído, no que era auxiliado 
pelo denunciado Albino, pessoa que fisicamente movimentava as 
contas criadas por aquele, agindo como "laranja".
Inclusive, como restou apurado, os denunciados Melcon e Albino 
abriram uma conta-corrente no Banco do Brasil, no estado de São 
Paulo, sendo que para abertura da mesma, foi fornecido um documento 
de identidade, com a fotografia de Melcon, mas, os dados qualificativos 
pertenciam a uma pessoa de nome Orlando de Jesus Carneiro 
(possivelmente fictícia). Esta conta era movimentada pelo denunciado 
Albino que se fazia passar por Orlando de Jesus Carneiro.
Por fim, observa-se que o denunciado Napoleão, além de trabalhar 
como "laranja" para a quadrilha, também efetuava o aliciamento de 
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outras pessoas, para que integrassem a organização criminosa (como 
"laranjas").
A quadrilha agia basicamente de duas formas:
1) A principal modalidade criminosa da quadrilha consistia na 
adulteração de boletos bancários. Para tanto, a quadrilha conseguia 
interceptar boletos entre a expedição e o pagamento (através da ação 
de motoboys, de funcionários das empresas envolvidas ou de 
bancários) e, de posse de tal documento, produzia um novo, 
adulterando o código de barras e linha digitável, que seguia então o 
destino do boleto original. Assim, quando o sacado fazia o pagamento, 
na verdade, ao invés de quitar a fatura emitida pelo cedente, sem que 
pudesse desconfiar, enviava o dinheiro para uma das contas da 
quadrilha.
2) A segunda forma da fraude era feita através do desvio de finalidade 
de cheques e valores. Chegava às mãos da quadrilha cheque ou valor 
destinado a pagamento de uma determinada fatura. 
A quadrilha simulava uma transação lícita, través da celebração de 
contratos fictícios por uma (ou mais) das empresas "laranjas", 
produzindo um boleto bancário para quitação da suposta operação.
Em seguida, utilizavam o cheque (ou valor) desviado para o pagamento 
do referido boleto, desviando o crédito para a conta da empresa laranja.
Para que a empresa lesada não descobrisse a fraude, a quadrilha 
providenciava a autenticação fraudulenta da conta a qual se destinava o 
cheque (ou valor). 
Ressalte-se que em ambas as hipóteses, a quadrilha cria uma 
"estória-cobertura" para a empresa laranja, criando um contrato 
aparentemente lícito, inclusive emitindo nota fiscal do serviço produzido, 
como se tal realmente, existisse.
Dentre as operações fraudulentas realizadas pela organização 
criminosa, consumadas no estado do Rio de Janeiro, foi possível 
identificação de pelo menos cinco conforme abaixo discriminado:
a) No dia 07 de março de 2005, em horário bancário ainda não 
determinado, na agência de Belford Roxo do banco HSBC, os ora 
denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de desígnios e 
ações, mediante fraude, subtraíram para si, a quantia de R$ 79.129,96, 
de propriedade de lesado ainda não identificado.
Consta do incluso procedimento que o denunciado Laudo conseguiu se 
apropriar de um título no valor de R$ 79.129,96. Em seguida, entrou em 
contato com o escritório da empresa de Pier, onde este e seus 
comparsas, entraram em contato com Danyelle, pessoa que entabulou 
que o dinheiro seria desviado para a conta da Patch Produções, de 
propriedade dos denunciados Napoleão e César.
Com a confirmação da empresa destinatária, a parte paulista da 
quadrilha, adulterou o título, para que, quando pago, o credito fosse 
depositado na conta da empresa Laranja.
Assim combinados, os denunciados conseguiram desviar o dinheiro 
para a conta da Patch Produções.
Em seguida, Pier e Danyelle, previamente ajustados com Melcon e 
Albino fizeram a distribuição dos valores entre os outros membros da 
quadrilha. 
b) No dia 19 de abril de 2005, em horário bancário ainda não 
determinado, os ora denunciados, livres e conscientemente, em 
comunhão de desígnios e ações entre si, subtraíram para si, mediante 
fraude, o valor de R$ 155.443,92, de propriedade da empresa "Prol 
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Editora Gráfica Ltda.".
A quadrilha, através do denunciado Laudo conseguiu a posse de um 
cheque emitido pela lesada, para o pagamento da conta de luz. Em 
seguida, como previamente ajustado, entregou a cártula na empresa de 
Pier, tendo este entrado em contato com Danyelle. Esta, por sua vez, 
entrou em contato com os denunciados Sandro, Simone e Marcos 
Giovanni, acertando o depósito do cheque.
Assim, acertados, Danyelle entrou em contato com o escritório de Pier, 
onde adulteraram o cheque, providenciando também, a adulteração da 
fatura, fazendo uma autenticação falsa, para que a lesada não se 
apercebesse do golpe.
Em seguida, entraram em contato com Melcon e Albino, para que 
fornecessem as contas para a distribuição do dinheiro arrecadado. 
Para a estória-cobertura, a empresa Publicato emitiu uma nota fiscal 
fria para justificar o depósito na conta da empresa Redon, no exato 
valor do cheque desviado.
Com todo este acerto, o depósito lastreado por um cheque do banco 
Bradesco, emitido pela empresa "Prol Editora Gráfica Ltda.", em favor 
da "Eletropaulo s/a", foi creditado na conta da empresa Redon, no 
banco Itaú.
O sistema bancário bloqueou a operação em razão de suspeita de 
fraudes. Neste momento, os denunciados realizaram uma 
representação junto ao bacen, que motivou a liberação do dinheiro. O 
dinheiro subtraído foi levantado por Danyelle, Pier, Sandro e Simone, e, 
posteriormente, foi redistribuído aos demais membros da quadrilha.
Infelizmente, quando foi possível comprovar a fraude, os valores já 
estavam em poder da organização criminosa.
c) No dia 05 de maio de 2005, em horário bancário ainda não 
determinado, na agência n° 087 do Banco do Brasil, situado no bairro 
do Catete, nesta cidade, os denunciados consciente e voluntariamente, 
em comunhão de desígnios e ações, subtraíram para si ou para outrem, 
mediante o emprego de meio fraudulento, a quantia de R$ 136.985,69, 
de propriedade de lesado ainda não identificado. 
Consta que os denunciados Pier, Marco Aurélio, Tadeu, Laudo, 
conseguiram desviar um pagamento no valor de R$136.985,69. Em 
seguida, entraram em contato com Danyelle que, por sua vez, contatou 
Carlos e Ana Paula, para que o dinheiro fosse desviado para a conta da 
empresa astroplástico.
Realizada a fraude, sendo subtraído o dinheiro, Pier entrou em contato 
com Melcon e Albino, para conseguir as contas a serem desviados os 
valores.
Em seguida, conforme previamente ajustados, Danyelle e Carlos 
Henrique compareceram a agência do Banco Brasil, onde efetuaram 
um TED para a conta da própria Astroplástico, no banco HSBC, no 
valor de R$ 117.807,73. Ato seguido, efetuaram uma TED da conta da 
Astroplástico no HSBC para a conta de Pier, no banco Itaú, no valor de 
R$ 110.807,73.
No dia seguinte, o denunciado Pier redistribuiu o dinheiro para os 
partícipes do golpe. 
d) No dia 30 de maio de 2005, em horário bancário ainda não 
determinado, no interior da agência Cinelândia, do banco Itaú s/a, 
localizada no bairro da Cinelândia, nessa cidade, os denunciados, livres 
e conscientemente, em comunhão de desígnios e ações entre si, 
subtraíram para si, mediante fraude, a quantia de R$ 400.530,32. 
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Consta que os denunciados, através de "Dinho", conseguiram desviar 
03 boletos bancários emitidos pela cedente "Ticket Serviços S/A" em 
face da sacada "PricewaterhouseCoopers - auditores independentes", 
no valor total de R$ 400.530,32. Em seguida, os boletos foram levados 
ao escritório de Pier, onde este entrou em contato com a denunciada 
Danyelle, para que esta encontrasse uma empresa para ser creditado o 
valor dos boletos.
Assim, Danyelle contatou a denunciada Ivana, oferecendo-lhe uma 
comissão, para que esta arranjasse uma nova empresa para ingresso 
na organização criminosa. Em seguida, Ivana e Danyelle convenceram 
Jan, proprietário da empresa Ti-Maker, a ingressar na quadrilha, tendo 
este emitido três boletos contra a empresa Painel, de propriedade dos 
denunciados Valdecir e Lílian, nos exatos valores dos três boletos que 
seriam desviados.
Com esse esquema já montado, Danyelle entrou em contato com o 
escritório de Pier, onde se providenciou a feitura de um contrato de 
prestação de serviços, entre "Ti-Maker", Ivana e a "Painel", como 
"estória / cobertura ". 
Em seguida, os boletos originais foram adulterados para que, quando 
realizado o pagamento pela empresa "PricewaterhouseCoopers - 
auditores independentes", o crédito, na verdade, fosse desviado para a 
conta da Tl-Maker.
Ainda, para a realização do golpe, foram contatados Melcon e Albino, 
para que, com o recebimento do crédito, estes providenciassem a 
distribuição do dinheiro. 
Com tudo acertado, a quadrilha conseguiu colocar os boletos para 
pagamento, o que foi realizado, sendo to valor de R$ 400.530,32 
(quatrocentos mil, quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos) 
creditado na conta da empresa Tl-Maker, consumando o delito de furto.
Após, no dia seguinte, como previamente combinado, Jan entrou em 
contato com Danyelle, para que lhe informasse as contas onde seriam 
depositados a importância de R$ 360.000,00. Danyelle entrou em 
contato com Pier, tendo este não conseguido contato com Melcon e 
Albino, oportunidade em que forneceu sua própria conta corrente para a 
operação (depósito).
Ocorre, porém, que Jan, com medo, procurou a gerência do banco Itaú 
s/a, comunicando o ocorrido, oportunidade em que as transações 
bancárias foram estornadas.
e) No dia 02 de julho de 2005, em horário não determinado, na agência 
do banco do Brasil, no bairro do Catete, os ora denunciados, livres e 
conscientemente, em comunhão de desígnios e ações entre si, 
subtraíram para si ou para outrem, a quantia de R$ 261.758, 14, de 
lesado ainda não identificado.
Os denunciados baseados no escritório de Pier, juntamente com o 
denunciado Laudo, conseguiram captar um título para o pagamento da 
quantia de R$ 261.758,14.
A partir da captura do título, os denunciados contataram Danyelle, a 
qual combinou o desconto do título com Carlos Henrique e Ana Paula. 
Após, no escritório de Pier foi providenciada a adulteração do título, 
montando-se como estória/cobertura um contrato entre a Astroplástico 
e a empresa Baxter Hospitalar Ltda. 
Feita a transação fraudulenta, consumou-se a subtração.
Como previamente ajustados com Melcon e Albino, os denunciados 
procederam a distribuição do dinheiro, através de diversas TEDs e de 
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dinheiro em espécie (sendo que R$ 21.499,74 foram para a conta do 
próprio Melcon).
P) Nos dias 08 e 11 de julho de 2005, no horário bancário, na agência 
do Banco Itaú s/a, os ora denunciados, livres e conscientemente, em 
comunhão de desígnios e ações entre si, os ora denunciados, livres e 
conscientemente, tentaram obter, para si ou para outrem, mediante 
fraude, indevida vantagem, no valor de R$ 291.072,00.
Consta que Laudo, através de contatos no Rio de Janeiro, teve acesso 
a um lote de 16 cheques roubados, de bancos e clientes diversos. Em 
seguida, o denunciado Laudo entrou em contato com Pier, dizendo que 
estava na posse indireta destes.
Em seguida, Pier entrou em contato com Danyelle e esta, com Sandro 
e Marcos Giovanni, ficando acertado que os cheques seriam 
depositados na conta da Opção2 Mídia, com o prévio conhecimento de 
Ester e Edinaldo.
Assim ajustados, os denunciados Sandro, Marcos Giovani, Ester e 
Edinaldo emitiram boletos bancários contra cada um dos emitentes dos 
cheques. 
Em seguida, os referidos cheques foram utilizados para o pagamento 
dos boletos, sendo certo que, para que não fosse percebido o golpe, tal 
foi feito nas agências do Sul Fluminense (Itatiaia, Volta Redonda e 
Barra Mansa).
A fraude consistia no fato de existir um contrato da empresa Opção 2 
com o banco Itaú (D+1), onde os valores creditados através da 
compensação de títulos são liberados no segundo dia após o 
pagamento, o que ocorre independentemente do lastro vinculado à 
compensação dos cheques (que é mais demorada).
Assim, sabendo da origem ilícita dos cheques, pretendiam os 
denunciados o recebimento do crédito, visto que sabiam que nenhum 
dos cheques seria pago, em decorrência de já constar restrição nos 
bancos.
O crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos 
agentes, visto que o volume de títulos pagos na mesma região chamou 
a atenção da inspetoria do banco que passou a verificar as operações, 
constatando a fraude, impedindo o crédito.
g) No dia 14 de julho de 2005, por volta das 15:20 horas, no interior da 
agência 0249 do banco HSBC, situada em Belford Roxo, os 
denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de desígnios e 
ações entre si, mediante fraude, subtraíram a quantia de R$ 72.682,95, 
de propriedade e em prejuízo da empresa Dixie Toga s/a. 
Conforme consta das investigações, que em data anterior ainda não 
determinada, o denunciado "Dinho" conseguiu um boleto da empresa 
Dixie Toga s/a, que seria apto ao pagamento da conta de gás de uma 
de suas unidades, no valor de R$ 72.682,95, repassando-o, levando até 
a empresa do denunciado Pier, tendo este entrado em contato com a 
denunciada Danyelle, a qual contatou os denunciados Napoleão e 
César, que ofereceu a empresa Patch - Produções, de propriedade de 
ambos, para o recebimento do crédito. 
Em seguida, Danyelle contatou o escritório de Pier, onde adulteraram o 
código de barras do boleto bancário, para que o valor pago ao invés de 
ser creditado na conta do cedente (COMGÁS) fosse desviado para a 
conta do denunciado Napoleão e César.
Em seguida, contataram Melcon e Albino, para que estes 
providenciassem a distribuição do dinheiro, para que não fossem 
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rastreados as operações e os seus beneficiários.
Após tal adulteração, previamente ajustados, elementos da quadrilha 
conseguiram colocar o titulo para pagamento na empresa Dixie Toga 
s/a, tendo se efetuado a transação, no dia 11 de julho de 2005, via 
Internet, sendo que a quantia foi depositada na conta-corrente da 
empresa "Patch Produções Edições e Eventos - ME" (de propriedade 
de Napoleão do Nascimento e César), havendo a inversão da posse do 
valor em dinheiro.
Em razão da urgência para a realização da fraude e como Melcon e 
Albino informavam que não conseguiam as contas para o repasse, o 
denunciado Pier, resolveu lançar mão da conta-corrente de uma 
advogada de nome Érica Waetzel, sem que esta soubesse a origem 
ilícita do dinheiro.
Em seguida, conforme o acerto entre os denunciados, Napoleão 
compareceu na agência 1968 do banco HSBC na Av. das Américas, 
1699, na Barra da Tijuca, nesta Comarca, para efetuar a transferência 
da quantia de R$ 59.600,00 para a conta de Érica Waetzel (agência 
0469, conta 21067-42).
Ocorre, entretanto, que no dia 14 de julho de 2005, a empresa lesada 
constatou ter ocorrido algum problema no pagamento do título, 
informando aos bancos envolvidos, Bradesco e HSBC, sendo acionada 
a polícia, sendo Napoleão preso em flagrante por policiais da DRCI.
h) No dia 03 de agosto de 2005, em horário ainda não determinado, 
durante o expediente bancário, na agência do banco HSBC, nessa 
cidade, os ora denunciados, livres e conscientemente, em comunhão 
de desígnios e ações entre si, previamente ajustados, subtraíram para 
si, mediante fraude, a quantia de R$ 65.733,19, de propriedade da 
empresa IGL industrial Ltda.
Os denunciados, através de Laudo (Dinho) conseguiram se apropriar 
de 04 boletos (que totalizavam a quantia de R$ 65.733,19) emitidos 
pela empresa Orça Celulose de Papel Ltda. contra a empresa IGL 
industrial Ltda. 
Em seguida, Laudo levou os boletos para o escritório de Pier, entrando 
este em contato com Danyelle, para conseguir a empresa onde seria 
depositado o valor subtraído. Prosseguindo, Danyelle entrou em contato 
com os denunciados Carlos Henrique e Ana Paula, da Astroplástico, 
combinando como seriam realizados os depósitos.
Danyelle informou Pier de que o golpe seria aplicado com a 
Astroplástico, tendo sido feitas as adulterações das linhas digitáveis e 
dos códigos de barras dos referidos documentos. Em continuação Pier 
entrou em contato com Melcon e Albino para que os mesmos 
providenciassem as contas para quais o dinheiro, posteriormente, iria 
ser desviado.
Com estas fases vencidas, os denunciados colocaram os boletos, 
agora adulterados, novamente, no setor de pagamento da empresa IGL 
Industrial Ltda., e, quando realizado o pagamento, o dinheiro foi para a 
conta da Astroplástico.
De posse do dinheiro, Carlos e Ana emitiram diversas notas fiscais 
frias, para "calçar" a operação delituosa, ficando com vinte por cento do 
dinheiro, repassando o restante para a quadrilha.
O dinheiro arrecadado foi depositado na conta de ORLANDO DE 
JESUS CARNEIRO, conta-corrente controlada por MELCON e ALBINO, 
sendo certo que, o Banco do Brasil, bloqueou o valor, em razão de 
suspeita de fraude.
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g) No dia 12 de agosto de 2005, em hora ainda não determinado, mas, 
dentro do horário bancário, na agência Catete, do Banco do Brasil, 
nessa cidade, os ora denunciados, livres e conscientemente, em 
comunhão de desígnios e ações entre si, subtraíram para si ou para 
outrem, a quantia de R$ 387.281,80, de lesado ainda não determinado.
Consta que o denunciado Laudo se apropriou de dois boletos, 
repassando-o para o escritório de Pier.
De posse dos boletos, Pier entrou em contato com danyelle, sendo 
certo que esta combinou o depósito com Carlos Henrique e Ana Paula, 
na conta da Astroplástico.
No escritório de Pier, os denunciados adulteraram os boletos, sendo 
que se contatou Melcon e Albino que, como sempre ocorria, 
providenciou as contas para a divisão do dinheiro.
Os pagamentos foram efetuados, tendo o dinheiro sido depositado na 
conta da Astroplático.
Ocorre, porém, que a operação foi descoberta pela polícia que, em 
contato com o banco, conseguiu evitar que os denunciados se 
aproveitassem do dinheiro subtraído.
Insta observar que os denunciados, em comunhão de desígnios e 
ações entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, conforme 
acima descrito, emitiram notas fiscais e contratos de prestação de 
serviços, sendo que tais documentos eram adulterados, pois, não 
correspondiam à verdade.
Como já dito, os denunciados PIER, DANYELLE, LAUDO, TADEU, 
MARCO AURÉLIO, LAERCIO, MARCELO, MELCON e ALBINO 
concorreram com todos os delitos praticados pela quadrilha, tendo 
atuação direta em cada um deles. Por outro lado, os demais 
denunciados apesar de integrarem a organização criminosa, apenas 
recebiam dinheiro quando participavam diretamente da subtração.
Assim agindo, estão os denunciados incursos:
PIER ÂNGELO LAMANNA GALLO, DANYELLE SILVEIRA DA CUNHA, 
TADEU JOÃO GALLO, MARCO AURÉLIO LAMANNA GALLO, 
LAERCIO GONÇALVES DA CRUZ, MARCELO APARECIDO DE LIMA, 
LAUDO BERNARDES DA SILVA, MELCON ASTWARZATURIAN e 
ALBINO LIMA FERNANDES FILHO nas sanções do artigo 288, 
parágrafo único; artigo 155, § 4o, inciso II (5x); artigo 155, § 4o, inciso II 
c/c artigo 14, inciso II (2x); 171, caput, c/c artigo 14, II (16x); e, 298, 
(9x), todos do CP, na forma do concurso material de crimes.
VALDECIR PEREIRA PAIS e LILIAN GUEDES MALDONADO, nas 
sanções do artigo 288, parágrafo único; artigo 155, § 4o, inciso II; e 
artigo 298, todos do CP, na forma do concurso material de crimes.
SANDRO MOREIRA E SILVA,SIMONE VALERIA DE MATOS LIMA, 
MARCOS GEOVANI DA SILVA MOREIRA, JUAREZ VALENCA 
ABDALA, ESTER CRISTINA VALENTIM COSTA e EDINALDO DOS 
SANTOS OLIVEIRA, nas sanções do artigo 288, parágrafo único; artigo 
155, § 4o, inciso II; artigo 171, caput, c/c artigo 14, II (6x); e artigo 298, 
todos do CP, na forma do concurso material de crimes.
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e ANA PAULA DOS SANTOS, 
nas sanções do artigo 288, parágrafo único e artigo 155, § 4o, inciso II 
(3x); artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 14, II; e, artigo 298 (4x), todos 
do Código Penal, na forma do concurso material de crimes.
NAPOLEÃO DO NASCIMENTO e CÉSAR DUSSAC DAUMERIE, nas 
sanções do artigo 288, parágrafo único; 155, § 4o inciso II; artigo 155, § 
4o, inciso II, c/c artigo 14, II; e, artigo 298 (2x), todos do Código Penal, 

Documento: 1277165 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2013 Página  1 3 de 18



 

 

Superior Tribunal de Justiça

na forma do concurso material de crimes.
JAN ANDREI DARSKI ROCHA e IVANA REIS CARVALHO BECKMAN, 
nas sanções do artigo 288, parágrafo único; artigo 298; e, artigo 155, § 
4o, inciso II c/c artigo 16, todos do CP, na forma do concurso material 
de crimes.  
Pelo exposto, requer o Ministério Público seja recebida a presente 
denúncia, ordenada a citação dos denunciados, para responderem aos 
termos desta ação penal; finda a instrução criminal, espera seja julgada 
procedente a pretensão punitiva, com a condenação dos denunciados.

Como visto, são narradas várias condutas e toda a dinâmica empregada 

pelo grupo para atingir o objetivo da empreitada criminosa. Portanto, a meu ver, ao 

contrário do que alega o impetrante, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do 

Código de Processo Penal, tendo o Ministério Público apontado de forma clara as 

condutas perpetradas pelo acusado e em que circunstâncias se deram os fatos. 

Nos termos do que registrou o acórdão ora impugnado, entendo que a 

denúncia "descreveu de modo pormenorizado, nas quinze folhas que a compõem, 

todas as condutas delituosas atribuídas aos acusados". Igualmente, verifico estar 

descrita a participação do paciente na empreitada criminosa, ficando clara, inclusive, a 

divisão de tarefas existente. 

Tem-se, portanto, assegurado ao paciente o conhecimento da conduta 

criminosa a ele imputada, de forma a permitir o perfeito exercício do direito de defesa, 

não podendo, assim, ser apontada como inepta a inicial acusatória.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PATROCÍNIO 
SIMULTÂNEO OU TERGIVERSAÇÃO. DENÚNCIA. PEÇA 
INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS 
EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA 
GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser 
acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos 
requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, 
descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é 
atribuída ao recorrente, devidamente qualificado, circunstâncias 
que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução 
penal, na qual se observará o devido processo legal. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. 
NEGATIVA DE AUTORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE 
SODALÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA 
INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL A SER 
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SANADA NA OPORTUNIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em 
sede de habeas corpus somente deve ser obstado o feito se 
restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de 
circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de 
autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a 
atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total 
consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este 
Sodalício, não há o que se falar em trancamento da ação penal, 
pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios 
contidos no presente recurso, não se vislumbra estarem 
presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção 
prematura da persecução criminal pela via do habeas corpus, já 
que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais 
deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. (...). 
2. Recurso a que se nega provimento. (RHC nº 31.861/SP, 
Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/8/2012).

Quanto à capitulação atribuída às condutas, não é possível verificar, de 

plano, a existência de excesso de acusação possível de ser sanado na via eleita. De 

fato, mesmo as instâncias ordinárias, que têm amplo acesso ao arcabouço fático e 

probatório dos autos, em regra só podem proceder ao ajuste da capitulação no 

momento da sentença condenatória. 

Como é cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal, 

cabendo ao juiz, ao final da instrução criminal, adequar a tipificação, caso verifique que 

os fatos narrados na denúncia se ajustam melhor a fato típico diverso, conforme 

disciplina o art. 383 do Código de Processo Penal.

A propósito:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE 
DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE 
HOMICÍDIO, OMISSÃO DE SOCORRO E DE PERIGO PARA A VIDA. 
TESE DE ERRO NA CAPITULAÇÃO DO CRIME PELA EXORDIAL 
ACUSATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Cotejando os tipos penais incriminadores 
indicados na denúncia, com as condutas supostamente praticadas pelo 
Paciente, vê-se que, conquanto sucinta, a acusação atende aos 
requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma 
suficiente para a deflagração da ação penal, bem assim para o pleno 
exercício de sua defesa. 2. 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. 3. 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 
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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). 4. A existência de eventual erro na tipificação da 
conduta pelo Órgão Ministerial não torna inepta a denúncia, 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 dela constante. 5. Eventual desclassificação de 
delito somente poderá ser discutida na instrução criminal, durante o 
livre exercício do contraditório. 6. Ordem denegada. (HC 165.278/RS, 
Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/10/2011).

Note-se que a alteração da classificação jurídica dos fatos pelo juiz, ao 

receber a denúncia, só é possível caso seja evidente o equívoco e esteja interferindo 

na competência criminal ou na obtenção de benefícios legais. No entanto, no caso dos 

autos, ainda que se chegue à conclusão apresentada pelo impetrante, no sentido de 

que se trata de crime de estelionato em continuidade delitiva, a competência criminal 

fica mantida. Ademais, a pena mínima, nesse caso, é 1 (um) ano acrescida de 1/6 (um 

sexto), superior, portanto, ao quantum previsto para eventual aplicação da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.

Ao ensejo, confira-se a redação do verbete nº 243 da Súmula desta 

Corte: "O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações 

penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, 

quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da 

majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano".

Dessarte, não verifico qualquer constrangimento ilegal, razão pela qual 

não há se falar em concessão de habeas corpus de ofício.

Ante o exposto, não conheço do mandamus.

É como voto.
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Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : NILSON PIRES VIDAL DE PAIVA E OUTROS
ADVOGADO : NILSON PIRES VIDAL DE PAIVA E OUTRO(S)
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE : MELCON ASTWARZATURIAN
CORRÉU : PIER ANGELO LAMANNA GALLO
CORRÉU : DANYELLE SILVEIRA DA CUNHA
CORRÉU : TADEU JOAO GALLO
CORRÉU : MARCO AURELIO LAMANNA GALLO
CORRÉU : LAERCIO GONÇALVES DA CRUZ
CORRÉU : MARCELO APARECIDO DE LIMA
CORRÉU : LAUDO BERNADES DA SILVA
CORRÉU : ALBINO LIMA FERNANDES FILHO
CORRÉU : VALDECI PEREIRA PAIS
CORRÉU : LILIAN GUEDES MALDONADO
CORRÉU : SANDRO MOREIRA E SILVA
CORRÉU : SIMONE VALERIA DE MATOS LIMA
CORRÉU : MARCOS GEOVANI DA SILVA MOREIRA
CORRÉU : JUAREZ VALENÇA ABDALA
CORRÉU : ESTER CRISTINA VALENTIM COSTA
CORRÉU : EDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU : ANA PAULA DOS SANTOS
CORRÉU : NAPOLEÃO DO NASCIMENTO
CORRÉU : CESAR DUSSAC DAUMERIE
CORRÉU : JAN ANDREI DARSKI ROCHA
CORRÉU : IVANA REIS CARVALHO BECKMAN

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTOU ORALMENTE: DR.  RICARDO SIDI MACHADO DA SILVA (P/PACTE)
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Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Laurita Vaz e Jorge Mussi 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento: 1277165 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2013 Página  1 8 de 18


