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Tese 399 

USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA DE IDENTIDADE – 

EXIBIÇÃO – CARACTERIZAÇÃO. 

Tipifica o crime previsto no artigo 304 do Código Penal, a conduta 

daquele que faz uso de documento de identidade falso e não o do 

artigo 307 do mesmo Código (Falsa Identidade).  

(D.O.E.,  p. )       
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da Apelação Criminal no. 0068947-

73.2011.8.26.0050, Comarca de São Paulo,  em que figura como 

apelante C. N. DA S.  e apelada a JUSTIÇA PÚBLICA,  vem à 

presença de Vossa Excelência para,  com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, no art. 541 do Código 

de Processo Civil, no art. 26 da Lei nº 8.038/90 e no art. 255 do RISTJ 

interpor RECURSO ESPECIAL contra o v.acórdão de fls. 155/161, 

pelos seguintes motivos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 
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 C. N. DA S.  foi denunciado, como incurso nos artigos 

297 e 304 do Código Penal,  porque no dia 13 de janeiro de 2011, 

por volta das 16:00hs., na Rua Luiz Augusto Paschoal, 200, na 

cidade de São Paulo, fez uso de documento falso e, ainda, 

anteriormente a essa data, concorreu dolosamente para a 

falsidade do mesmo documento.   

 

 Consta da denúncia que o réu cumpria pena na 

cidade de Pirajuí quando abandonou o sistema carcerário.   

Dirigiu-se para a Capital onde adquiriu cédula de  identidade 

falsificada, tendo fornecido sua fotografia para que fosse inserida 

no documento falso.    Na sequência, passou a portar o 

documento e, ao ser abordado por policiais militares, exibiu a estes 

o documento falso.  

 

 Após regular instrução, sobreveio a r.sentença de fls. 

106/109, que condenou o réu como incurso no artigo 304 do 

Código Penal a pena de três anos de reclusão e pagamento de 15 

dias multa, em regime inicial fechado.  

 

  Inconformado com a r.decisão, o réu interpôs 

recurso de apelação e, após  seu processamento e oferecimento 



 

 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  

 

 

Apelação Criminal no. 0068947-73.2011.8.26.0050- Comarca de São Paulo  

4

das contrarrazões recursais, a douta Procuradoria de Justiça opinou 

pelo seu improvimento (fls. 139/141). 

 

Contudo, os eminentes Desembargadores 

integrantes da Colenda 5ª Câmara Criminal Extraordinária do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de 

votos, deram parcial provimento ao recurso, para desclassificar o 

crime inicial, artigo 304 do Código Penal, para o delito previsto no 

artigo 307 do mesmo diploma legal, nos termos do voto proferido 

pelo eminente Des.Relator Nuevo Campos  a fls.  156/161.  

 

 Ao decidir pela desclassificação do crime de uso de 

documento falso (art. 304 CP) para o delito de falsa identidade (art. 

307 CP), a Egrégia Corte Bandeirante contrariou o disposto nos 

artigos 304 e 307 do Código Penal, autorizando a interposição 

deste recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” 

da Constituição Federal. 

  

 2 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL. 

 

   Segundo conhecida lição do saudoso 

Ministro ALIOMAR BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em 

exame: 
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  "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). 

 

 

 No caso vertente, flagrante, com a devida venia,  a 

negativa de vigência aos artigos 304 e 307 do Código Penal, com 

a seguinte redação: 

 

 “Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou 

alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. 

 

  Conforme verifica-se dos autos, os integrantes da 

Egrégia Câmara entenderam que o agente teria infringido o artigo 

307 do Código Penal, que assim dispõe: 

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade 

para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou 

para causar dano a outrem 
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 No entanto, essa não é a adequação típica correta 

para a conduta do recorrido.  

 

 O réu, como se subsume dos autos, UTILIZOU-SE DE 

DOCUMENTO FALSO PARA OCULTAR SUA VERDADEIRA IDENTIDADE.  

 

 Essa circunstância enseja o crime versado no artigo 

304 do Código Penal.  

 

 Consoante ensina LUIZ REGIS PRADO 1 acerca do 

crime de uso de documento falso (art. 304 CP): 

 “Usar um documento é ‘servir-se dele’ enquanto documento, para 

qualquer fim, em sentido amplíssimo, e não se limita unicamente a 

escopos judiciais ou legais. Faz-se uso de um documento falso 

apresentando-o como genuíno (se materialmente falso) ou como 

verídico (se ideologicamente falso), para uma finalidade qualquer, 

desde que juridicamente relevante  e relacinada com o fato a que o 

documento se refere.   Numa palavra, o uso é o emprego do emprego 

do documento falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro 

pelo quel ele se passa, porwquanto se deve ter em conta, para a 

compreensão da ideia de uso de documento, a relação entre o 

documento e sua finalidade probatória”  
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 Nesse perspectiva é inegável que o recorrido 

praticou o crime de uso de documento falso.  

 

 Veja-se que o réu não se atribuiu pura e 

simplesmente falsa identidade, como ocorre, por exemplo na 

circunstância em que o agente se passa por outra pessoa, quando 

o agente  preenche um formulário com qualificação falsa, na 

hipótese em que afirma serem seus, os dados de outrem, etc.    

 

 Não! Na situação presente o réu foi além,  pois 

identificou-se de maneira falsa com a utilização de documento de 

identidade falsificado, expedido em nome de outrem,  mas com 

sua  fotografia inserida nele.  

 

 Veja-se que a conduta aqui é muito mais grave e a 

utilização pelo agente de documento falso faz com que sua ação  

insira-se  no capítulo das “falsidades documentais” e não no 

capítulo de “outras falsidades”.  

 Some-se a isso a circunstância de que o tipo penal 

versado no artigo 307 é eminentemente subsidiário, vale dizer, tem 

caráter de acessoriedade e só se aperfeiçoa na ausência de outro 

crime mais grave,  que contenha também seus elementos.  

                                                                                                

1
 Curso de Direito Penal Brasileiro, Ed.RT, 9ª. ed., 3/453 
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 No caso, o delito mais grave – uso de documento 

falso – por certo contém  os elementos do delito menos grave – 

falsa identidade- , mas vem acrescido de um ‘ plus’, ou seja, o uso 

do documento falso para ocultar a identidade do agente.  

 

 LUIZ REGIS PRADO 2, ao analisar a conduta do 

agente que substitui fotografia em documento de identidade 

alheia, com seu subsequente uso, entendeu pela ocorrência do 

crime de uso de documento falso, “já que é explícito o caráter subsidiário do 

crime de falsa identidade ora em exame, além do que a fotografia é elemento relevante 

da cédula de identidade, emitida por órgão público, tanto que sobre ela se apõe marca 

d’água ou carimbo, justamente para dificultar sua substituição, de modo que sua 

substituição implica adulteração do documento”  

 

 E, tanto assim é, que em hipótese análoga decidiu o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça que o crime de uso de 

documento falso para ocultar identidade não se confunde com o 

de falsa identidade.  

 

 Decidiu referido  Tribunal que “no crime de falsa 

identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, o agente assume 

                                    

2
 Op.cit. pág. 476 
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verbalmente outra identificação que não a sua, enquanto no crime 

de uso de documento falso, inserto no art. 304 do mesmo Diploma 

Legal, o agente apresenta papel falsificado ou adulterado de 

identificação”:   

 

 Veja-se o teor do v.acórdaõ:  

 

“Impõe-se salientar que o crime de uso de documento falso para ocultar 

sua verdadeira identidade não se confunde com o delito de atribuição de 

falsa identidade. 

 
No crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, o 

agente assume verbalmente outra identificação que não a sua, enquanto 

no crime de uso de documento falso, inserto no art. 304 do mesmo 

Diploma Legal, o agente apresenta papel falsificado ou adulterado de 

identificação. 

Nesse sentido, aliás, veja-se, por todos, o recente julgado do STF, que 

distingue com nitidez ambas as condutas: 

  

Habeas Corpus. Utilização de documento falso para ocultar a condição de 

foragido. Tipicidade. Conduta adequada ao tipo penal descrito no art. 304 

do Código Penal. Precedentes. Dosimetria da pena. Concurso de 

circunstâncias agravantes e atenuantes. Pretensão de compensação. 

Inviabilidade. Precedentes.  

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a utilização de 

documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o 

delito de uso de documento falso (art. 304 do CP) e não se confunde com o 

crime de falsa identidade (art. 307 do CP), uma vez que neste não há 

apresentação de qualquer documento falsificado ou alterado, mas apenas a 

atribuição, a si mesmo ou a outrem, de falsa identidade. 
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Igualmente sedimentado é o entendimento de que, nos termos do art. 67 do 

Código Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da 

confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação entre 

circunstâncias agravantes e atenuantes. 

Ordem denegada. 

(HC 108.138⁄MS, Re. Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 13⁄12⁄2011)”  

(destaquei- cf. HC 205.007-SP, Rel. Min. Og    

Fernandes, 6ª. T, j. 12/4/2012) 

  

  

 Vale conferir, ainda,  decisão proferida nos autos do 

HC 200315/SP, Rel. Min, Nefi Cordeiro, 6ª.T., j. 10/11/2015 em caso 

análogo: 

 

“ Como se vê, incabível a pretendida desclassificação, porquanto 

constatado no acórdão atacado que o paciente não empregou documento 

verdadeiro de outra pessoa, mas sim fez uso de passaporte falsificado, 

tendo, inclusive, ocorrido a alteração da fotografia original pela do 

agente. 

Desse modo, verifica-se que, realmente, não houve o delito de falsa 

identificação mas o crime de uso de falso documento, o que corretamente 

permite enquadramento típico no crime previsto no art. 304 do CP. 

 

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. 

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. USO DE IDENTIDADE FALSA PARA 

OCULTAR A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. DIREITO À AUTODEFESA. 

INAPLICABILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 304 DO 
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CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE PENA FECHADO 

DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO  CONHECIMENTO. 

LIMINAR CASSADA. 

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 

corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em 

louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a 

ordem contra acórdão de apelação, como se fosse um indevido sucedâneo 

recursal. 

2. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que 

tanto  a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa 

identidade, para ocultar a condição de foragido, caracterizam, 

respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo 

inaplicável a tese de autodefesa. 

3. No caso, conforme depreende-se do acórdão atacado, o paciente utilizou-

se de carteira de identidade falsa, com o propósito de ocultar que era 

foragido do sistema penitenciário, estando, portanto, caracterizada a 

tipicidade da conduta. 

4. A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos 

papéis falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete 

o crime de uso de documento falso. 

5. Não obstante a estipulação da reprimenda final em patamar inferior a 4 

(quatro) anos de reclusão, encontra-se motivada, tanto pelo Juiz 

sentenciante quanto pelo Tribunal a quo, a sujeição ao regime fechado 

quando alicerçado em elementos concretos, a despeito desses não terem sido 

empregados na fixação da pena-base, estabelecida no mínimo legal. Na 

espécie, diante de particularidade fática (no qual o réu é reincidente, tendo 

praticado crime quando foragido do regime semiaberto), que revela um plus 

de reprovabilidade na conduta do paciente, e tendo em vista a reincidência, 

não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime mais gravoso. 

Embora o enunciado n.º 269 da Súmula deste STJ autorize a fixação de 

regime semiaberto a reincidente condenado a pena menor de quatro anos, o 



 

 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  

 

 

Apelação Criminal no. 0068947-73.2011.8.26.0050- Comarca de São Paulo  

12

fato é que, na espécie, tendo o Paciente cometido o delito quando em 

cumprimento de pena por outro crime, justamente por ter abandonado o 

sistema penitenciário, não há como fixar, na espécie, outro regime 

carcerário que não o fechado. 

6. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar outrora deferida. 

(HC 287.350⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em 18⁄11⁄2014, DJe 03⁄12⁄2014). 

  

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. 

MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO 

DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CONSONÂNCIA COM A 

SUPREMA CORTE. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 

PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 

DELITO DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO ENTRE 

ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. 

POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA 

SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO 

NO SEMIABERTO. SÚMULA N.º 269⁄STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES PARA ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA  DE OFÍCIO. 

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, 

aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir 

o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Precedentes: HC 

109.956⁄PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11⁄09⁄2012; HC 

104.045⁄RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06⁄09⁄2012; HC 

108.181⁄RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06⁄09⁄2012. Decisões 

monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos 

autos do HC 114.550⁄AC (DJe de 27⁄08⁄2012) e HC 114.924⁄RJ (DJe de 

27⁄08⁄2012). 
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2. Sem embargo, na esteira dos referidos julgados, mostra-se possível, 

eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, nos feitos em 

andamento. 

3. Paciente condenado à pena total de 04 anos de reclusão, em regime 

fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, como incurso nos arts. 180, 

caput, e 297 c.c. 304, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 

4. Não há se falar em desclassificação para o crime do art. 307 do Código 

Penal, pois as instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente 

adulterou documento de identidade, substituindo-lhe a foto, conduta que 

subsume-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais o Paciente foi 

condenado (art. 297 c.c. art. 304 do CP). 

5. A Terceira Seção desta Corte Superior, após o julgamento do EREsp n.º 

1.154.752⁄RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de 

preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da 

confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível 

a compensação dessas circunstâncias quanto aos crimes do art. 297 c.c. art. 

304 do Código Penal. 

6. Totalizando a pena corporal em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, é possível in casu fixar o cumprimento inicial no regime 

semiaberto, nos exatos moldes da Súmula n.º 269⁄STJ, porque, de um lado, 

as circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente, e, de outro, 

foi reconhecida a reincidência. 

7. Não há nos autos elementos suficientes para que se verifique a viabilidade 

de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois 

não foram acostadas folhas de antecedentes criminais que permitam 

averiguar se há ou não, no caso, reincidência específica, devendo referida 

análise ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais. 

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, mantidas 

as condenações, compensar a atenuante de confissão com a agravante de 

reincidência no crime do art. 297 c.c. art. 304 do Código Penal e, 

consequentemente, reduzir a reprimenda total, alterando, ainda, o regime 

inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto e determinando 
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que o Juízo das Execuções Penais verifique a viabilidade de substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

(HC 252.327⁄SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 

em 25⁄06⁄2013, DJe 01⁄08⁄2013).” 

 (grifei) 

  

 

 E, ainda vale considerar  os seguintes julgados do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:  

 

 PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 
11.343/06, ART. 

16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.º 10.826/2003, E ART. 
304 DO CÓDIGO PENAL. VIA INDEVIDAMENTE 
UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA 
APLICADA. 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO 
EVIDENCIADA. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA 
OCULTAR A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. DIREITO À 
AUTODEFESA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA QUE SE 
AMOLDA AO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 

1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas 
corpus em substituição ao recurso especial cabível. É imperiosa 
a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar 
a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função 
constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que 
resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que 
não se vê na hipótese. 

2. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena se instâncias de 
origem apontam motivos concretos para a fixação da pena no 
patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o 
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quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como 
ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 

3. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-
se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a 
compreensão de que tanto  a conduta de utilizar documento 
falso como a de atribuir-se falsa identidade, para ocultar a 
condição de foragido, caracterizam, respectivamente, o crime 
do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a 
tese de autodefesa. 

4. No caso, conforme depreende-se do acórdão atacado, o 

paciente, quando abordado por policiais, apresentou carteira 

de identidade falsa, com o propósito de ocultar que era 

foragido do sistema penitenciário, estando, portanto, 

caracterizada a tipicidade da conduta. 

5. A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de 

qualquer dos papéis falsificados e alterados, a que se referem 

os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de documento falso. 

6. Writ não conhecido. 

(-grifei-HC 295.568/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, 

DJe 11/02/2015). 

 

 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE 
APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. USO DE 
IDENTIDADE FALSA PARA OCULTAR A CONDIÇÃO DE 
FORAGIDO. DIREITO À AUTODEFESA. 
INAPLICABILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 
304 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
PATENTE. 

NÃO  CONHECIMENTO. 

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia 
constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In 
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casu, foi impetrada indevidamente a ordem contra acórdão de 
apelação, como se fosse um indevido sucedâneo recursal. 

2. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-
se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a 
compreensão de que tanto  a conduta de utilizar documento 
falso como a de atribuir-se falsa identidade, para ocultar a 
condição de foragido, caracterizam, respectivamente, o crime 
do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a 
tese de autodefesa. 

3. No caso, conforme depreende-se do acórdão atacado, o 

paciente utilizou-se de carteira de identidade falsa, com o 

propósito de ocultar que era foragido do sistema penitenciário, 

estando, portanto, caracterizada a tipicidade da conduta. 

4. A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de 

qualquer dos papéis falsificados e alterados, a que se referem 

os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de documento falso. 

5. Habeas corpus não conhecido. 

(grifei- HC 216.751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, 

DJe 04/11/2013) 

 

 

 No mesmo sentido cf. HC 287350/SP, 211984/SP.  

 

 Portanto, caracterizada a prática do crime versado 

no artigo 304 do Código Penal, pelo qual o recorrido deve se ver 

condenado.  
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3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 

 Diante do exposto, demonstrada 

fundamentadamente a negativa de lei federal, aguarda o 

Ministério Público do Estado de São Paulo a admissibilidade deste  

recurso especial por essa Egrégia Presidência e a remessa dos 

autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o seu 

conhecimento e provimento, condenando-se o réu  pelo crime do 

art. 304 do Código Penal, nos termos da sentença de primeiro grau. 

 

 

 São Paulo, 15 de fevereiro de 2016 

 

 

MARIA APARECIDA PIERANGELI BORELLI THOMAZ 

Procuradora de Justiça 


