
ÀS 15:19:25 - Autos entregues em carga ao Ministério Público.

PARA TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA. Resp: 173369

 3 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 31 de Março de 2014.

ÀS 16:30:03 - Expedição de TERMO

Resp: 103077

 0 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-Feira, 31 de Março de 2014.

ÀS 16:29:13 - Julgada procedente a ação

Ministério Público Estadual ofereceu denúncia a este juízo contra Pedro Paulo Cantanhede Lemos e Fábio 
Serra Pinto nos autos, como incursos na tipificação penal do arts. 304 e 307, ambos do Código Penal 
Pátrio. Narra à denúncia que: "(...)Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 20 de julho de 2008, por 
volta das 15h, nas dependências do Colégio São Luis-CEM, localizado no Bairro Cohab-Anil, nesta cidade 
o denunciado PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS, de forma livre e consciente, fez uso de um 
documento de identidade falsa, com o fim de ter acesso ao recinto onde estavam sendo realizadas as 
provas referentes ao concurso público para o curso de Formação de Oficiais da Policia Militar do Estado do 
Maranhão, onde faria as provas do referido concurso no lugar do denunciado FABIO SERRA PINTO, 
visando a aprovação deste para o referido Curso. Segundo consta destes autos de investigação criminal, o 
denunciado FABIO SERRA PINTO inscreveu-se em concurso público para o cargo de Oficial da Policia 
Militar do Estado do Maranhão, e, em contato pessoal com o denunciado PEDRO PAULO CANTANHEDE 
LEMOS, seu cunhado, ajustaram que este ultimo iria fazer a prova referente àquele concurso em seu lugar, 
já que sabia não possuir preparo suficiente para obter a pretendida aprovação(...)" Assim, ajustado o plano 
e sua forma de execução, os denunciados falsificaram um documento de identidade civil como se houvesse 
sido expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, onde constava o nome do 
denunciado FÁBIO SERRA PINTO, seus dados pessoais, o número verdadeiro de sua carteira de 
identidade, porém, colaram uma fotografia do denunciado PEDRO PAULO CANTANHEDE LEMOS, tendo 
este colocado sua assinatura, completando, dessa forma, a falsificação daquele documento público.(...)" A 
denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2008(fls.56), instruída com inquérito policial de fls. 02-50. 
Acusados devidamente citados. (fls. 63) Juntada de defesas escritas, com rol de testemunhas. (fls. 65-71) 
Inquirição da testemunha de acusação, defesa e interrogatório dos acusados. (fls.90-95) Em sede de 
alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado Pedro Paulo Cantanhede 
Lemos, pela prática do crime descrito no art. 304 do C.P. B e o acusado Fábio Serra Pinto pela reprimenda 
descrita nos art. 304 do C.P.B e desclassificação do art. 307 para 297 do C.P.B. (fls. 112-119) Pedro Paulo 
Cantanhede Lemos, via advogado constituído, pugnou pela absolvição ou o reconhecimento da atenuante 
da confissão espontânea. (fls. 130-135) Fábio Serra Pinto, via advogado constituído, em sede de alegações 
finais pugnou pela absolvição ou reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.(fls.137-141). É o 
relatório. Decido. Trata-se de ação penal pública incondicionada em desfavor dos denunciados, já 
devidamente qualificados na peça inaugural. A testemunha de acusação, Mauricio Amarante, às fls. 86, em 
seu depoimento asseverou que: "(...)QUE se encontrava de serviço no bairro da Cohab próximo ao local em 
que estavam sendo realizadas as provas ; QUE foi chamado pelo seu capitão para que comparecesse ao 
local em razão da ocorrência de uma fraude; QUE lá chegando o capitão e a coordenação do curso 
relataram o que tinha havido, ou seja, de que um cidadão estava fazendo prova no lugar do outro e que 
então levou preso o Sr. Pedro Paulo Cantanhede(...)"(grifo nosso) No mesmo sentido, a testemunha Livia 
Oliveira, asseverou que:(...)QUE estava como fiscal no dia do fato, quando uma outra fiscal disse que 
conhecia o denunciado Pedro Paulo e que o nome dele não era o era o que estava constando na 
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identidade apresentada quando então pediu a depoente que procurasse a coordenação e informar o que 
estava ocorrendo para que ela tomasse as providências, quando então esta chamou a policia; QUE o 
denunciado Pedro Paulo foi chamado para comparecer a coordenação e a depoente não viu quando o 
mesmo foi preso(...)"(grifo nosso) As testemunhas de defesa não presenciaram o fato delituoso, apenas 
relataram que conhecem os acusados há muito tempo e não conhecem nenhum fato que desabonasse a 
conduta deles. Por fim os acusados confessaram a autoria delitiva, às fls. 93-95, consoante se infere do 
excertos extraídos de seus interrogatórios: "(...)QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, que de fato 
tentou fazer a prova pelo denunciado Fábio no concurso para o CFO e que quanto a falsificação dos 
documentos, apenas cedeu a sua foto e o outro denunciado implementou a falsificação dos documentos. 
QUE o denunciado Fábio vinha lhe pedindo há mais de oito meses para fazer esta prova, mas o interrogado 
relutou até porque o mesmo vem de uma família idônea, mas que com a aproximação da prova aceitou 
executar o plano. QUE a motivação foi o fato de o outro denunciado ser seu cunhado. QUE nunca foi preso 
e nem processado. QUE conhece superficialmente as provas contra si apuradas. QUE nada tem a alegar 
contra as testemunhas Lívia e Mauricio, até porque não as conhece. Registra, no entanto, que conhecia 
uma das fiscais que estava em sua sala. QUE é estudante de medicina e esta no 8º período. QUE não 
trabalha e só estuda.(...)QUE está arrependido e que quando foi abordado pela policia na hora do exame, 
foi de imediato e espontaneamente confessando(...)QUE o acusado Fábio é casado com sua irmã. QUE a 
sua irmã não sabia do plano do interrogado e do outro denunciado(Trechos do interrogatório do acusado 
Pedro Paulo Lemos) "(...)QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, que de fato propôs ao seu cunhado 
que fizesse a prova no seu lugar visando aprovação no concurso CFO e que também falsificou o 
documento de identidade e o de confirmação de inscrição. QUE a participação do Pedro Paulo na 
falsificação foi só que este lhe forneceu a foto. QUE convenceu o outro denunciado dizendo que, apesar de 
estar trabalhando, queria um emprego que gostasse, alegou também o fato de ter um filho; Que esse tinha 
sido o primeiro concurso que pedira para o outro denunciado fazer em seu lugar; QUE só o convenceu 
após o terceiro pedido; QUE nunca foi preso nem processado anteriormente; QUE conhece as provas 
contra si apuradas;(...)QUE escolheu o denunciado por que além de morarem juntos ele era muito 
estudioso;(...)QUE se arrepende amargamente do que fez e que só eles sabiam do plano; QUE atualmente 
trabalha na revista de sua sogra Caras e Nomes(Trechos do interrogatório do acusado Fábio Serra Pinto) 
Do delito imputado ao acusado Pedro Lemos- Uso de documento falso. A autoria é inconteste. Restando 
devidamente comprovada a materialidade através do auto de prisão em flagrante (fls. 08-11), auto de 
apresentação e apreensão (fls.14), laudo pericial(fls. 44-45) e provas judicializadas, mormente a confissão 
do acusado. O laudo pericial acostado aos autos concluiu que "(...)que as impressões digitais apostas nos 
materiais examinados, são idênticas entre si, produzidas pela mesma pessoa, porém constatou-se que o 
documento citado no subitem 2.1(Carteira de Identidade), divergem dos descritos nos subitens 2.2 e 2.3, 
quanto a data da expedição da 1ª via, certidão de nascimento e série n° 209779, aposta na parte interna do 
espelho esquerdo, a qual pertence a outra pessoa, evidenciando tratar-se de documento falso. (grifei 
negritei) In casu, como bem asseverou o Ministério Público o crime de falsa de identidade é crime 
subsidiário para consecução do crime fim, qual seja, uso de documento falso, o que leva a aplicação do 
principio da consunção. Por outro lado, entende-se em conformidade com a acusação que as provas dos 
autos demonstraram que o acusado Fábio Serra Pinto falsificou a carteira de identidade, ao colocar a foto 
de Pedro Lemos com dados seus. Desse modo, aplicando o disposto no art. 383 do Código de processo 
Penal, adequo o fato à definição jurídica correta, entendendo, tratar-se no caso sub judice, de falsificação 
de documento público, ressaltando, por oportuno, que não configura cerceamento de defesa, uma vez que 
o acusado se defende dos fatos e não definição jurídica. Do delito imputado ao acusado Fábio Serra Pinto-
Falsificação de Documento Público. Dúvidas não quanto há quanto autoria, igualmente comprovada a 
materialidade delitiva. Em face das razões expendidas, tem-se que as provas são aptas a embasar a 
condenação. Diante do exposto, face os fundamentos supra, julgo procedente a denúncia e tenho os réus 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos como incurso na pena do art. 304 do C.P.B e Fábio Serra Pinto como 
incurso na pena do art. 297 do C.P.B. Passo então, à dosimetria da pena de Pedro Paulo Cantanhede 
Lemos. Com fulcro no artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, normal a espécie, não tendo a 
valorar. Quanto aos antecedentes, o acusado não ostenta. A conduta social, a personalidade do agente e 
os motivos do crime dentro do contexto dos autos, não são possíveis ao magistrado, sozinho, analisar 
elementos de tamanha complexidade, carecendo de pareceres profissionais na área de psicologia e 
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assistência social. Quanto às circunstâncias, deixo de valorá-las para não incorrer em bis idem; as 
conseqüências do crime são inerentes ao tipo, pois o tal resultado é o previsto na ação, nada tendo a se 
valorar, sob pena de se incorrer em bis idem. E por fim, tem-se a afirmar que o comportamento da vítima, 
não contribuiu para a ação do agente do crime. À vista dessas circunstâncias analisadas fixo a pena-base 
de 02(dois) anos de reclusão. Deixo de aplicar a atenuante de confissão, uma vez que a pena-base já se 
encontra no mínimo legal. Não concorrem circunstancias agravantes. Não concorrem causa de aumento e 
de diminuição de pena. Deixo de aplicar a pena de multa em face da hipossuficiência econômica do 
acusado. Quanto ao regime, diante dos critérios do art. 59 do CP, que lhes são favoráveis, tem-se que o 
réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime aberto. No entanto, verifica-se que o réu preenche os 
requisitos cabíveis para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, elencados no 
art. 44 do Código Penal Brasileiro, desse modo, aplico a pena restritiva referente à prestação de serviço à 
comunidade ou a entidade pública, que deverá ser executada pelo juízo da Vara de Execuções Criminais. 
Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo único e inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que não amolda o 
caso sub judice. Passo então, à dosimetria da pena de Fabio Serra Pinto. Com fulcro no artigo 59 do 
Código Penal, quanto à culpabilidade, normal a espécie, não tendo a valorar. Quanto aos antecedentes, o 
acusado não ostenta. A conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime dentro do 
contexto dos autos, não são possíveis ao magistrado, sozinho, analisar elementos de tamanha 
complexidade, carecendo de pareceres profissionais na área de psicologia e assistência social. Quanto às 
circunstâncias, deixo de valorá-las para não incorrer em bis idem; as conseqüências do crime são inerentes 
ao tipo, pois o tal resultado é o previsto na ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em bis 
idem. E por fim, tem-se a afirmar que o comportamento da vítima, não contribuiu para a ação do agente do 
crime. À vista dessas circunstâncias analisadas fixo a pena-base de 02(dois) anos de reclusão. Deixo de 
aplicar a atenuante de confissão, uma vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal. Não concorrem 
circunstancias agravantes. Não concorrem causa de aumento e de diminuição de pena. Deixo de aplicar a 
pena de multa em face da hipossuficiência econômica do acusado. Quanto ao regime, diante dos critérios 
do art. 59 do CP, que lhes são favoráveis, tem-se que o réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime 
aberto. No entanto, verifica-se que o réu preenche os requisitos cabíveis para substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direito, elencados no art. 44 do Código Penal Brasileiro, desse modo, aplico a 
pena restritiva referente à prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, que deverá ser 
executada pelo juízo da Vara de Execuções Criminais. Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo único e inciso 
IV, do Código de Processo Penal, eis que não amolda o caso sub judice. Transitada esta em julgado, lance-
se o nome do réu no Rol dos Culpados, extraia-se, também, a necessária carta de sentença, remetendo-a 
ao digno Juízo da Vara de Execuções Criminais. Registre-se. Intimem-se o Ministério Público e os 
acusados, pessoalmente. Ao Ministério Público se manifestar sobre o implemento da prescrição retroativa. 
Intime-se os advogados constituídos, via Diário Eletrônico. Intime-se e cumpra-se São Luis, 28 de março de 
2014. FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal Resp: 26930

 82 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 8 de Janeiro de 2014.

ÀS 15:36:08 - Conclusos para Despacho / Decisão. 

Resp: 174821

 0 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-Feira, 8 de Janeiro de 2014.

ÀS 15:35:49 - Recebidos os autos de Ministério Público.

Do Ministério Público, com parecer nos autos. Resp: 174821

 48 dia(s) após a movimentação anterior
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