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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0001406-85.2011.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes 

LUCILEI DE OLIVEIRA e ADRIANO GIMENEZ MEDINA, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

GERALDO WOHLERS (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.

São Paulo, 2 de dezembro de 2014.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 24.332
APEL.Nº: 0001406-85.2011
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE  1ª VARA CRIMINAL
APTEs: ADRIANO GIMENEZ MEDINA e LUCILEI (LUCINEI) DE 
OLIVEIRA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1º GRAU: DR. ANTONIO ROBERTO SYLLA

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO  CNH - 
Apelação de Lucilei: Busca o reconhecimento da conexão entre 
processos. Subsidiariamente, requer o perdão judicial ou a 
diminuição da pena pela delação premiada  
IMPOSSIBILIDADE  Provas que permitem convicção quanto 
à prática do crime  Versão do apelante não convincente  
Documento hábil a enganar o homem comum  RECURSO 
NÃO PROVIDO.
Apelação de Adriano  Requer a conexão de processos  
IMPOSSIBILIDADE  O outro processo apresentou trâmite 
mais célere  Pedido que pode ser formulado junto à Vara das 
Execuções Criminais para que aprecie a continuidade delitiva 
entre as penas - RECURSO NÃO PROVIDO.   

Não se conformando com a r. sentença de fls. 

440/449 dos autos, contra ela recorrem ADRIANO GIMENEZ 

MEDINA e LUCILEI (LUCINEI) DE OLIVEIRA pedindo sua reforma. 

Viram-se os apelantes condenados como 

incursos no artigo 297, caput, c.c. artigo 29, ambos do 

Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, no regime 

inicial aberto e multa, substituída a privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos. 

A defesa de Adriano alega conexão entre 

estes autos e a ação penal 347/10, alegando que apuram os 
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mesmos fatos (fls. 514/517).

A defesa de Lucilei, além de também requerer 

o reconhecimento da conexão entre os processos, busca, 

subsidiariamente, o perdão judicial ou a redução da pena 

pela delação premiada (fls. 473/488).

Foram apresentadas as contrarrazões aos 

apelos (fls. 519/522). Recursos regulares e no prazo. 

Manifestando-se nos autos nesta Instância, o douto 

representante da Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

não provimento dos recursos (fls. 537/542). 

É O RELATÓRIO.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 

22 de janeiro de 2011, Alexandre Cícero da Silva foi 

abordado por policiais militares que realizavam 

patrulhamento ostensivo, conduzindo o veículo GM Ômega, no 

Balneário Camboriu/SC, oportunidade em que apresentou a CNH 

falsa aos policiais, pois seu documento original estava 

vencido e seu direito de dirigir suspenso.

Alexandre admitiu ter encomendado o 

documento para LUCINEI DE OLIVEIRA e este, por sua vez, 

apontou ADRIANO GIMENEZ MEDINA como a pessoa que recebia 

suas encomendas de falsificação e lhe entregava os 

documentos solicitados.

  

A materialidade delitiva restou comprovada 

pela apreensão do documento e pelo laudo de fls. 62/65. 
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Restou comprovado nos autos que os 

apelantes, nos meses de novembro a dezembro de 2009, 

combinaram de angariar pessoas interessadas na aquisição de 

Carteiras Nacionais de Habilitação falsificadas, na cidade 

de Presidente Prudente/SP. Nesta ocasião Lucinei recebeu do 

corréu Alexandre duas fotos 3x4, cópia do RG e do CPF e 

papel assinado em branco e entregou tudo para Adriano que 

os enviou para os falsificadores na cidade de 

Londrina/Paraná.

Cerca de um mês após a solicitação, Adriano 

recebeu a CNH falsificada pelo correio, repassou para 

Lucinei que a entregou para Alexandre.

A prova de que os apelantes praticaram o 

delito é inconteste e quanto a isto as defesas não se 

insurgem.

Por outro lado, a não reunião destes autos 

com o de nº 347/10, que conta com 15 réus, não gera 

nulidade alguma. A outra ação penal já estava bastante 

adiantada, sendo interposta primeiro, o mesmo ocorrendo com 

o recebimento da denúncia, instrução e, por fim, prolação 

da sentença, tornando-se inviável a reunião dos processos, 

como pleiteiam as defesas.

Entendo, ainda, que o fato dos processos 

serem conexos e, mesmo assim, tramitarem separadamente não 

configura dupla punição ou mesmo prejuízo aos apelantes na 

medida em que poderá o pedido ser formulado junto à Vara 

das Execuções Criminais para adequar as penas em razão da 

continência ou conexão e, eventual, análise do 
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reconhecimento da continuidade delitiva, com a unificação 

das penas, conforme dispõe o artigo 82 do Código de 

Processo Penal e artigo 66, III, “a”, da Lei das Execuções 

Penais.

Como bem salientou o douto representante da 

Procuradoria Geral de Justiça, o instituto da delação 

premiada não pode ser reconhecido posto que a confissão dos 

acusados  não colaborou para o desfecho das investigações, 

não levando ao desmantelamento da quadrilha que falsificava 

os documentos na cidade de Londrina.

Ademais, Lucilei quando ouvido formalmente, 

procurou amenizar a situação alegando que não sabia que os 

documentos eram falsos.

Delação premiado não se confunde com 

confissão do crime.

Assim, não reconhecida a delação não se 

poder falar em perdão judicial ou mesmo redução da pena. 

Dessa forma, conhecendo dos apelos, NEGO 

PROVIMENTO a eles, mantendo a r. sentença, por seus 

próprios fundamentos.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO

Relator
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