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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA PRATICADA POR FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA
APOSENTADO.  FICHA  DE  ATENDIMENTO
MÉDICO. UTILIZAR-SE DE SUA FUNÇÃO PARA
ALTERAR  A  VERACIDADE  DE  FATO
JURIDICAMENTE  RELEVANTE.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
AUSÊNCIA  DE  DOLO  ESPECÍFICO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  CERTA  QUANTO  A  SUA
PARTICIPAÇÃO  NA  FEITURA  DA  SEGUNDA
FICHA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO
PROVIDO.

Na  seara  penal,  far-se-ia  imprescindível  a
comprovação inequívoca de que tenha o réu, no
intuito de alterar a verdade, usurpado a ficha de
atendimento  médico  originária  e,  em  seguida,
requerido, ou até mesmo exigido, ao médico e à
enfermeira  que  produzissem  novo  documento,
nela omitindo fato juridicamente relevante. Caso,
ao revés,  seja  observada a presença de meras
suposições,  indícios  ou  presunções  de  sua
participação no ato, deverá ser o réu absolvido,
nos  moldes  do  artigo  386,  incisos  V  e  VII  do
Código Processual Penal, bem como do princípio
do in dubio pro reo.
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Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

A C O R D A a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA
ABSOLVER O RÉU,  TODAVIA,  DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
PARA FINS DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS CONDUTAS DELITIVAS, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
ORAL COMPLEMENTAR DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  326)  manejada,

tempestivamente, por  Hermógenes Braz dos Santos face a sentença de fls.

315/323, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da comarca de Princesa

Isabel, que julgando procedente a denúncia, condenou-o a uma pena de 01

(um)  ano  e  02  (dois)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime,

inicialmente,  aberto,  mais  100  (cem)  dias-multa,  pela  prática  do  crime

capitulado no artigo 299, parágrafo único do CP; sendo, em seguida, a pena

privativa de liberdade  convertida  em duas restritivas de direito, quais sejam:

prestação de serviços à comunidade, ou à Instituição Pública, e de prestação

pecuniária, na forma a ser decidida pelo Juízo das Execuções Penais.

Em suas razões recursais de fls. 331/347, requereu o apelante

sua absolvição, na forma do artigo 386, incisos IV e V do CPP, eis que não

restou demonstrado nos autos o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 299

do  Código Penal,  consistente  no dolo  específico,  no  propósito  de  alterar  a

veracidade  sobre  fato  juridicamente  relevante  eis  que  jamais  participou  da

confecção do prontuário, nem, tão pouco, pediu para que nele fosse omitida

qualquer  informação,  tendo a supressão da informação de bebida alcoólica

partido do próprio médico.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0000694-32.2011.815.0311

Questionou,  além  do  mais,  o  tratamento  de  similitude  dado  à

ingestão de bebida alcoólica  com a embriaguez,  relatando que não estaria

embriagado quando do acidente e consequente atendimento médico.

Contra-arrazoando (fls. 349/357), o Representante do Ministério

Público  a quo requereu a manutenção da sentença objurgada em todos os

seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 364/368,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia  em  desfavor  do  Promotor  de  Justiça  aposentado,  o  Sr.

Hermógenes Braz dos Santos, dando-o como incurso nas sanções penais do

artigo  299,  parágrafo  único  do  Código  Penal  (falsidade  ideológica),

relatando os seguintes fatos:

No  dia  24  de  novembro  de  2008,  após  sofrer  acidente

automobilístico,  quando  conduzia  veículo  automotor  na  Zona  Rural  do

Município de Tavares/PB, foi  o réu levado ao Hospital  “José Leite da Silva”

onde restou  registrado em sua ficha  de  atendimento  a  ingestão de  bebida

alcoólica. 

Acontece  que  esse  fato  foi  objeto  de  reportagem  no  “Portal

Correio  da  Paraíba”  o  que  impulsionou  a  instauração  de  procedimento

administrativo pela Corregedoria-Geral de Justiça do Ministério Público

Desembargador João Benedito da Silva
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Estadual,  vindo,  então,  o  denunciado  a  apresentar  ficha  de  atendimento

ambulatorial e prontuário médico nos quais não se fazia qualquer menção ao

estado de alcoolemia enfocado.

Em contrapartida, teria o Cabo PM Israel Bezerra de Melo aduzido

que os documentos trazidos à lume  seriam falsos, alterando a verdade dos

fatos, e a comprovar o alegado juntou ao referido processo administrativo cópia

da  ficha  de  atendimento  ambulatorial  e  do  prontuário  médico  de  onde  se

depreende  a  constatação  do  estado  ébrio  do  denunciado,  ratificada  pelas

imagens  fotográficas,  que  a  polícia  teria  produzido  do  veículo  automotor

acidentado onde havia uma garrafa de bebida alcoólica (fls. 126/128).

Por sua vez, sobre a existência de duas fichas de atendimento e

dos prontuários, retratou o Parquet na peça exordial:

Relataram  os  testigos  que,  na  realidade,  passados
alguns dias do acidente o denunciado foi ao Hospital à
procura  do  médico  Messias,  acompanhado  da
Secretária  de  Saúde  Municipal,  Srª  Selma  Moreno,
quando então lhe pediram para refazer os multicitados
documentos,  pois  o primeiro  precisaria  dos mesmos
para fins de seguro.
Segundo  os  profissionais  que  o  atenderam,  nem  o
prontuário  médico,  nem  a  ficha  de  atendimento
ambulatorial originais foram encontrados no banco de
dados  do  Hospital,  razão  pela  qual,  de  boa  fé,
refizeram tais  documentos  novamente,  não achando
necessário  colocar  neles  a  informação  anterior  da
embriaguez,  por  entenderem  ser  isso  irrelevante
naquela ocasião. (fl. 04).

Processado, regularmente, o feito, veio a magistrada  primeva a

proferir sentença condenando o denunciado a uma pena de 01 (um) ano e 02

(dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto e

100  (cem)  dias-multa,  pela  prática  do  crime  capitulado  no  artigo  299,

parágrafo único do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ab initio, há de se observar que a magistrada  a quo,  permissa

venia, veio a pecar quando da elaboração da ementa da sentença vergastada,

na qual se lê:

FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  –
CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO  –
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  NÃO
COMPROVADAS – USO DE DOCUMENTO FALSO –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO E COESO
– COMPROVAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA
–  CONDENAÇÃO.  Nos  moldes  do  art.  299  do  CP,
comprovada  autoria  do  delito  de  falsificação  de
documento, impõe-se a condenação do acusado. (fl.
315) (grifei)

Ora, a palavra “ementa” deriva do plural neutro latino  ementum,

do verbo eminiscor, significando anotação, apontamento, coisa que precisa ser

lembrada.  Por  sua  vez,  no  sentido  jurídico,  pode-se  defini-la  como  uma

descrição discursiva que resume o conteúdo tratado no decorrer da decisão

meritória,  a  qual  é  dividida  em  duas  partes:  o  verbete  (verbetação)  e  o

dispositivo  (ou  discussão),  sendo  o  primeiro  um  conjunto  de  palavras  que

indica  o  assunto  a  ser  tratado  e  o  segundo,  a  tradução  do  entendimento

firmado pelo Tribunal.

Da leitura da ementa, vê-se de modo clarividente o equívoco da

magistrada  a quo que, no empenho de garantir  a celeridade processual em

contrapartida do dever de corretamente fundamentar o decisum, observando as

particularidades do caso, incluiu na parte discursiva da ementa fatos estranhos

ao delineados na ação penal em epígrafe já que o tipo penal a ele imputado

não foi o do artigo 297 (falsificação de documento público) mas o do artigo 299,

parágrafo único (falsidade ideológica), nem mesmo a adulteração questionada

se referiu à CNH, mas, sim, a um prontuário médico.

Entretanto,  tal  erro  não  é  suficiente  para  macular  a  decisão,

motivo  pelo  qual  passo  a  atentar  ao  seu  teor,  especialmente  quanto  ao

seguinte trecho:

Desembargador João Benedito da Silva
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De  boa-fé  e  a  pedido  da  Secretária  de  Saúde  do
Município  de  Tavares,  a  Sra.  Selma  Moreno,  que
acompanhava  o  denunciado,  e  mediante  o  suposto
extravio  dos  documentos  anteriormente  elaborados
pelos profissionais que procederam o atendimento, na
oportunidade  do  acidente,  estes  não  hesitaram  em
refazê-los  não  mencionando  a  informação  da
embriaguez.
Desta  feita,  o  acusado  valeu-se  dos  aludidos
documentos  para  defender-se  junto  à  CGJ  –
Corregedoria Geral de Justiça, para fazer prova de sua
sobriedade  perante  as  ações  ajuizadas  contra  os
policiais e o jornalista que noticiou o acidente em seu
blog de notícias.
Diante dos fatos carreados aos autos, constata-se que
o acusado alterou a verdade de documento público,
omitindo informação que nele deveria constar, com a
finalidade  de  eximir-se  da  penalidade  atribuída  ao
delito praticado. Assim sendo, incorre o acoimado na
prática  delituosa  de  cunho  ideológico,  pois  que  o
documento  em  si  é  perfeito,  todavia  a  ideia  nele
lançada é falsa, constituindo o que doutrinariamente é
denominado de falso moral.
Na  verdade  a  conduta  do  denunciado  deve  ser
penalizada, pois, além de legalmente repreensível, é
socialmente reprovável,  por tratar-se de pessoa cujo
comportamento  deveria  ser  exemplar.  Entretanto,
valendo-se de sua condição de Promotor de Justiça,
alterou a verdade dos fatos, com intuito de beneficiar-
se,  pelo  que  resta  inafastável  sua  condenação.  (fl.
318).

Pois bem. No artigo 299, parágrafo único do Código Penal está

capitulado o crime de falsidade ideológica qualificada pelo qual funcionário

público,  prevalecendo-se  de  seu  cargo,  omite,  em  documento  público  ou

particular,  declaração  que  devia  constar,  ou  nele  insere  ou  faz  inserir

declaração falsa ou diversa da que devia ser inscrita,  com a finalidade  de

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente

relevante.

Nesta feita, o tipo penal em epígrafe exige o dolo específico, ou

seja, o especial fim de agir, restando cabalmente demonstrada a intenção do

Desembargador João Benedito da Silva
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agente em auferir algum benefício com tal ação.

A par do exposto, vê-se que a materialidade do crime veio a ser

comprovada pelas cópias das fichas de atendimento juntadas aos autos às fls.

18/19 e 139/140, nas quais apesar de constar a mesma data (24.11.2008) e

fazerem menção  ao  mesmo paciente  (ora  réu)  trazem dados  diversos  nos

campos “anamnese e exame físico sumário”, “exame realizados na unidade” e

“materiais,  medicamentos e  outros  recursos”,  constando,  ainda,  do  primeiro

documento a assinatura do Sr. Hermógenes, enquanto no segundo a da Sra.

Geralda Marques Pires, omitindo a primeira qualquer menção de ingestão de

bebida alcoólica pelo indigitado, fato esse indicado no relatório de ocorrência

da Polícia Militar de fl. 110 e no boletim de acidente de trânsito de f. 133.

Ademais,  observa-se  da  ordem  de  missão  de  fl.  172  que  a

Autoridade  Policial  determinou  que  se  procedesse  a  diligência  a  fim  de

descobrir  o  paradeiro  da  ficha de atendimento  ambulatorial  e  prontuário  de

evolução, restando constante do relatório de missão (fl .173) que: “procedemos

diligências junto aos funcionários do Hospital Municipal José Leite da Silva e

obtivemos  a  informação  de  que  as  Fichas  de  Atendimento  Ambulatorial  e

Prontuários do paciente Hermógenes Braz dos Santos não se encontram mais

no referido hospital, não sabendo informar onde se encontram”.

Deu-se, então, o réu como autor do crime em questão por ter ele

requerido  a  omissão  de  declaração  que  deveria  constar  na  ficha  de

atendimento  (ingestão  de  bebida  alcoólica)  com  a  finalidade  de  alterar  a

verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante,  já  que  Corregedoria-Geral  de

Justiça do Ministério Público teria instaurado processo administrativo contra ele

para  apuração  das  causas  do  acidente  automobilístico  por  ele  sofrido  e

noticiado na imprensa como decorrente da ingestão de bebida alcoólica.

Desembargador João Benedito da Silva
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O Sr. Sebastião Florentino de Lucena, um dos divulgadores, do

acidente em questão, na rede mundial  de computadores, ao ser ouvido em

Juízo, afirmou:

Que viu no blog da Polícia Militar de Princesa Isabel
estampada  uma  notícia  dando  conta  do  acidente
sofrido pelo Promotor Hermógenes; Que essa notícia
tinha como ilustração a foto do carro amassada e a
foto  de  um litro  de  whisky  pela  metade  exposto  na
frente do carro;  Que apenas reproduziu tal matéria
em seu blog; Que dias depois foi surpreendido com
uma ação de danos morais e outra ação penal contra
ele ajuizada pelo Promotor; Que quando foi preparar
a  defesa,  foi  procurado  pelo  Oficial  de  Justiça
Marco  Oliveira  de  Princesa  Isabel  e  ele  lhe
informou  a  existência  de  um  laudo  médico,
anterior  ao  laudo  constante  na  ação  contra  ele
ajuizada, no qual o mesmo médico informa que ele
chegou embriagado para ser  atendido depois  do
acidente;  Que  foi  com  posse  desse  laudo  que  ele
levantou  a  suspeição  do  médico  e  pedido  de
investigação sobre os dois laudos emitidos […]. (mídia
digital de fl. 266) (grifei).

O, então, Policial Militar Israel Bezerra de Melo, em sede judicial,

ressaltou a condição de alcoolemia do acusado:

Que trabalhava à época dos fatos como policial militar
e atendeu à ocorrência envolvendo o denunciado no
dia 24.11.2008, que recebi [sic] o chamado informando
do capotamento do veículo conduzido pelo Promotor
DR.  HERMOGENES, que foi  ao hospital  para tomar
conhecimento do ocorrido […] que o policial que fez as
fotos  do  acidente  também  estava  com  o  depoente
quando foram ao hospital,  que tinha muitos gêneros
alimentícios, telhas, que em cima do carro tinha uma
garrafa de uísque, que alguém pegou a garrafa e
pôs na  carroceria  do  veículo;  que ao  chegar  no
hospital  o  denunciado  demonstrava  sinais  de
embriaguez, que ele tinha os olhos vermelhos e o
odor  etílico,  que  o  boletim  de  ocorrência  foi
mencionado que o denunciado apresentava sinais
de embriaguez; que depois  de algum tempo soube
que  o  denunciado  iria  lhe  representar  porque  no
boletim  que  havia  feito  constava  os  sinais  de
embriaguez,  que  recebeu  a  informação  de  uma

Desembargador João Benedito da Silva
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representação  contra  a  sua  pessoa;  que  depois
notou que o laudo médico era diferente do que os
policiais  tinham  guardado  em  casa,  que  nos
documentos  que  recebeu  tinha  uma  cópia  do
prontuário, diferente da cópia anteriormente obtida
pelo  MAJOR  JURANDIR,  que  não  é  comum  a
extração de cópia do laudo, que às vezes costumam
pegar cópia de documentos da ocorrência, que não
sabe  quanto  tempo  depois  da  ocorrência  foi
entregue a cópia do laudo; que a cópia foi entregue
ao MAJOR JURANDIR;  que não sabe dizer qual o
funcionário do hospital forneceu dita cópia; que ao
chegar  a  representação  viu  que tinha  diferenças
entre o laudo apresentado e o laudo que possuíam;
que  sabe  dizer  que  no  primeiro  laudo  tinha  a
circunstâncias da embriaguez e no segundo laudo não
tinha, que no primeiro a assinatura era da esposa do
denunciado  e  o  segundo  era  com  a  assinatura  do
denunciado,  que não procurou saber o motivo da
emissão  do  segundo  laudo;  que  elaborou  um
relatório  do  ocorrido  e  procurou  a  corregedoria  do
Ministério Público; que não presenciou a devolução do
laudo médico pelo policial; que reconhece como sua a
assinatura às fls. 171; no seu depoimento prestado na
delegacia,  que  lhe  sendo  lido  o  seu  depoimento
prestado na delegacia afirma que foi ao hospital  por
duas  vezes  procurando  o  laudo  pericial  feito  no
denunciado,  que  foi  o  depoente  quem  pegou  a
cópia do prontuário; que confirma o seu depoimento
prestado na delegacia onde afirma  que ele próprio
conseguiu a cópia do prontuário, xerocopiou e o
devolveu. Que confirma que não sabe o nome do
funcionário  pelo  qual  foi  atendido  e  através  de
quem  conseguiu  o  prontuário,  que  pegou  o
prontuário  antes  de  receber  a  notificação  da
justiça, mas  foi  quando  soube  por  boatos  que  o
Promotor  pretendia  lhe  processar,  que  quem  lhe
forneceu os documentos foi um cidadão de nome
MARCOS;  que ele trabalhava à época no hospital
da  administração  […]  que  pegou  o  original  do
documento e foi com MARCOS tirar cópia autenticada,
que não falou diretamente com nenhum funcionário do
hospital,  que  ele  depoente  quem  procurou
MARCOS;  que  a  necessidade  de  obter  cópia  do
prontuário se deu em razão de precisar do referido
documento  para  produzir  provas  em sua  defesa
quando teve ciência de uma futura acusação contra
sua pessoa, que utilizou o documento referido para se
defender  das  acusações  contra  a  sua  pessoa.  (fls.
280/281) (grifei).

Desembargador João Benedito da Silva
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Maria  Aparecida  do  Nascimento,  à  época  técnica  em

enfermagem  no  hospital  no  qual  foi  atendido  o  réu,  relatou  em  Juízo  o

atendimento e o momento em que a Secretária de Saúde foi abordá-la quanto

à ficha de atendimento do réu:

Que trabalhava  à  época  dos fatos  como técnica  de
enfermagem no hospital José Leite da Silva […] que
no  dia  24.11.2008  estava  de  serviço,  que  era  uma
segunda-feira  muito  tumultuada,  que  tinha  muito
paciente,  que  quando  encontrou  o  denunciado  o
mesmo  estava  no  leito  perto  do  “postinho”  de
enfermagem; que ele foi logo colocado no quarto; que
participou do atendimento ao denunciado; que a
ficha  de  atendimento  do  denunciado  foi
preenchida  por  ELISÂNGELA;  que  ela  preencheu
apenas os dados do paciente, o qual informou o nome
HERMÓGENES; que ele disse que era Promotor, que
esperaram  a  chegada  da  esposa  do  denunciado
que traria os dados do paciente;  que a evolução do
paciente  foi  preenchida  pela  depoente; que  o
denunciado relatava que havia bebido bastante e
que não estava bem; que não foi informado o que
ele havia bebido; que ele relatava que era bebida
alcoólica;  que  antes  de  fazer  a  medicação  o
paciente  não  queria  tomar  a  medicação  porque
havia ingerido bebida alcoólica […]  que o médico
era DR. MESSIAS DE JESUS; que o paciente tinha
cheiro  de  bebida  alcoólica  e  estava  um  pouco
alterado porque relatava muita dor na perna esquerda;
que não tem lembrança de quanto tempo fazia e a
depoente  foi  procurada  em  sua  residência  pela
secretária de Saúde Selma Moreno Bezerra a qual
estava  procurando  a  ficha  de  atendimento  do
denunciado; que foram procurar o prontuário, que
ele  queria  o  primeiro  prontuário;  que  não
encontraram as fichas de AIH, mas o denunciado
não  ficou  internado,  que  ele  apenas  ficou  em
observação por algumas horas;  que não é normal
ocorrer  o  desaparecimento  de  prontuários;  que  às
vezes  ocorre  de  quando  o  paciente  dá  entrada  em
condições de tumulto não dar tempo de fazer a ficha;
que  não  ocorre  costumeiramente  da  ficha
desaparecer;  que neste  caso a  ficha  foi  feita,  foi
procurada e não foi encontrada; que a Secretária
disse que teriam que fazer outra ficha; que a guarda
das fichas é de responsabilidade de Rogério; que a
Secretária de Saúde disse que precisava da ficha e
perguntou a  depoente  se  seria  possível  elaborar
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outra ficha de evolução e que procuraria o médico
para fazer uma nova ficha; que procuraram no livro
na data do fato e foram ao local das fichas e não
encontraram  as  fichas  do  paciente; que  não  é
comum a realização de uma nova ficha; que a pedido
da Secretária teve de fazer uma nova ficha, que ela
ficou chateada por conta da perda da ficha no caso
de um Promotor de Justiça;  que a depoente disse
que tinha feito a ficha do caso; que ela depoente fez
uma nova ficha; que só foi possível a elaboração
de  uma  nova  ficha  porque  como  ao  chegar  o
paciente  não  informou  os  dados  ela  depoente
anotou  um  recado  na  parede  com  os  dados  da
ocorrência  para  posterior  preenchimento,  se
valendo desta  anotação para  fazer  a  nova  ficha;
que por ocasião da elaboração da nova ficha não
mencionou a  embriaguez  por  esquecimento,  que
não  lhe  foi  solicitado  por  ninguém  que  não
colocasse  tal  menção  no  documento;  que  no
momento  não  achou  estranho  a  ficha  desaparecer;
que  na  época  ela  depoente  era  contratada  e  como
qualquer deslize poderia ser colocada para fora,  por
isto teve temor da possibilidade de terem perdido a
ficha; que foi a primeira vez que refez uma ficha, pois
nunca tinha ocorrido de perderem uma ficha; que não
sabe dizer se este segundo o prontuário se encontra
no hospital  pois faz muito tempo que o fato ocorreu
[…] que um Policial Militar de nome JURANDIR lhe
exibiu  as  duas  fichas,  perguntou  se  era  a
assinatura e lhe perguntou porque havia feito duas
fichas; que ele tinha a xérox de duas fichas; que no
começo quando SELMA lhe procurou para fazer a
segunda  ficha  não  tinha  sido  encontrada  a
primeira ficha; que não se recorda de ISRAEL ter
lhe perguntado pela primeira ficha;  que não ouviu
comentários  de que um funcionário do hospital  teria
tirado a ficha do paciente e entregue a ISRAEL para
tirar cópias;  que o denunciado não disse se havia
bebido  naquele  dia  ou  no  dia  anterior;  que  ele
relatava que não queria tomar a medicação porque
havia  feito  ingestão  de  bebida  alcoólica;   que  o
denunciado não participou de nenhuma forma da
elaboração da segunda ficha; que o denunciado e
também  a  secretária  SELMA  não  pediram  para
omitir  a informação da bebida na segunda ficha;
que o fato de terem feito uma segunda ficha deveu-
se a não ter sido encontrada a primeira ficha nos
arquivos  do  hospital;  que  SELMA perguntou  se
tinha como fazer uma segunda ficha e disse que
iria pedir o mesmo a DR. MESSIAS por conta de
não  haver  sido  encontrada  a  primeira;  que
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segundo ROGÉRIO o mesmo encontrou a primeira
ficha depois e esta ficha foi retornada aos arquivos
do hospital; que independentemente da profissão
do paciente, se houver o requerimento da ficha e
ela  não  tiver  sido  feitou  ou  não  tiver  sido
encontrada,  é  necessária  a  elaboração  de  uma
nova ficha (fls. 286/287) (grifei).

Selma Moreno Bezerra, então Secretária de Saúde do município

de  Tavares/PB,  em  depoimento  repleto  de  contradições,  indagou  não  ter

interferido,  de  qualquer  modo,  para  a  produção  da  segunda  ficha  de

atendimento, vindo, inclusive, a desconhecer da ocorrência de tal fato:

[…] que a Secretaria funcionava ao lado do hospital
[…] que dias depois do acidente o denunciado esteve
na secretaria e lhe procurou pedindo uma cópia da
ficha para dar entrada no seguro do carro, que era
o plantão de DR. MESSIAS; que deixou o denunciado
no hospital e voltou à Secretaria; que os prontuários
ficavam  no  hospital;  que  todos  os  atendimentos  no
final do dia são recolhidos para um setor do hospital e
no  final  do  mês  vão  para  a  Secretaria;  que  o
denunciado foi para Secretaria solicitar o documento e
foi  conduzido  ao  hospital;  que  o  atendimentos  são
consolidados  na  Secretaria;  que  as  fichas  vem [sic]
para o núcleo de saúde em Princesa Isabel;  que as
fichas ficam na secretaria por pouco tempo; que vem a
documentação para  a  Secretária  assinar  […]  que o
denunciado  a  procurou  apenas  para  dizer  da
necessidade de ficha;  que  ficou sabendo depois
que a ficha não se encontrava no local; que deixou
o denunciado com o DR. MESSIAS para que ele o
atendesse;  que não ficou na sala  do consultório
médico para solicitar a ficha; que não teve acesso
à informação de que a ficha estava faltando e que
teria  que  fazer  outra;  que tomou conhecimento  de
que o caso estava na justiça;  que apenas pediu ao
setor que resolvesse a questão de procurar a ficha
dele que não tinha localizado;  que não soube que
tinha sido feito um segundo prontuário; que não
sabe quem era o responsável  pelos prontuários;
que não se recorda de ter chamado o funcionário
do  hospital  para  procurar  o  prontuário  do  caso;
que os prontuários ficavam no hospital; que as fichas
ficavam no hospital;  que não se recorda de ter  tido
acesso  ao  prontuário  do  denunciado;  que  não  se
recorda de ter pedido a ROGÉRIO para procurar a
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ficha  do  denunciado,  que  não  sabe  se  estava
presente quando surgiu a necessidade de pedir um
segundo prontuário; que foi com ele, mas não se
recorda o que foi discutido; que não se recorda de
ter  pedido  a  ninguém  para  fazer  um  outro
documento  não;  que  tomou  conhecimento  depois,
que não sabia que este caso estava na justiça;  que
ficou  sabendo  da  emissão  de  um  segundo
prontuário;     que foi DR. MESSIAS quem comentou  
que  não  tinha  sido  localizada  a  ficha;  que  o
primeiro e  o  segundo prontuários não passaram
pelas  suas  mãos;  que  ficou  sabendo  depois  da
divergência entre os dois prontuários; que a ficha
tinha  desaparecido  do  setor;  que  não  leu  os
prontuários; que não sabe dizer da diferença entre
um  e  outro;  que  o  denunciado  disse  apenas  da
necessidade  de  cópia  da  ficha  para  dar  entrada  no
seguro  do  carro;  que  geralmente  nestes  fatos  de
documentos  e  seguro  de  carro  precisa  falar  com  a
Secretaria;  que muitas pessoas vão na Secretaria  e
são encaminhados ao hospital; que já aconteceu com
outras pessoas da depoente ir acompanhando e pedir
para  o  setor  competente  resolva  [sic],  inclusive  no
caso  de  cópia  do  prontuário  […]  que  não  lhe  foi
pedido  para  refazer  o  prontuário  sem  que
constasse  a  embriaguez,  que  não se  recorda  se
pediu  ao  médico  DR.  MESSIAS  e  à  enfermeira
APARECIDA que  refizessem  os  prontuários  sem
constar a embriaguez. (fls. 282/283) (grifei).

Essa  não  foi  a  versão  apresentada  pela  testemunha  Rogério

Hermínio Leite, responsável pela guarda das fichas:

Que trabalhava à época dos fatos e ainda trabalha no
hospital José Leite da Silva, em Tavares/PB, que no
dia 24.11.2008 estava de serviço no Hospital no setor
de banco de dados; que era e ainda é o funcionário
responsável pela guarda das fichas dos pacientes;
que  recolhe  as  fichas  dos  pacientes  e  separa  de
acordo  com os  procedimentos  realizados,  coloca  os
códigos  correspondentes  e,  à  época,  encaminhava
para a Secretaria de Saúde de Tavares – PB e depois
vinha para a Secretaria de Saúde em Princesa Isabel
–  PB,  que  a  ficha  do  paciente  HERMOGENES
passou  em  suas  mãos,  que  o  procedimento
adotado foi igual aos demais; que passados alguns
dias que passou a ficha de observação do paciente
à Secretaria de Saúde foi  chamado na Secretaria
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pela  Secretária e  pela  enfermeira  RIVALDA,  que
tinha  um  funcionário  e  também  estava  o
denunciado; que o rapaz disse que procurou a ficha e
não encontrou; que o fato do paciente ocorreu no dia
24.11.2008;  que  no  dia  pegou  um  punhado  de
fichas e logo encontrou a ficha do paciente;  que
isto  ocorreu  alguns  dias  depois  de  ter  entregue  o
procedimento,  cerca  de  uma  semana  no  máximo
depois do acidente; que não lhe disseram o motivo de
ter  que  localizar  a  ficha;  que  a  Secretária  lhe
agradeceu e foi para a casa; que depois de alguns
dias  a  ficha  retornou  para  o  depoente; que  o
procedimento  correto  era  esta  ficha ir  ao  núcleo  de
Princesa Isabel; que alguns dias RIVALDA veio com
a ficha e lhe entregou novamente, que estranhou o
motivo pelo qual a ficha foi retirado do bolo outra
vez, que não é o procedimento correto pois depois que
vai para a Secretaria a ficha não volta;  que no mês
seguinte  encaminhou  novamente  a  ficha  porque
poderia encaminhar estas fichas até o prazo de três
meses; que não sabe dizer se a ficha que retornou
ao depoente era a mesma que tinha encaminhado
anteriormente; que  pega  muitas  fichas  mas  não
observa  os  dados  nela  contidos; que  é  assunto
particular dos pacientes; que não lhe foi explicado o
motivo de ter localizado a ficha e nem de ter que
encaminhar  novamente a  ficha;  que depois  ficou
sabendo  que  havia  duas  fichas  diferentes; que
quando pegou a primeira não a leu e quando pegou
novamente não leu e não sabe dizer se era a mesma;
que ficou sabendo por ouvir dizer que a primeira
ficha tinha dizendo que ele estava embriagado e a
segunda  não  tinha  esta  informação; que  era
costumeiro outras pessoas mexerem nas fichas de sua
sala, pois a direção tinha uma cópia da chave de sua
sala;  que tomou conhecimento de que foi feito um
segundo prontuário  pelo  DR.  MESSIAS; que não
foi procurado pelo policial ISRAEL solicitando uma
cópia da ficha;  que JEFERSON trabalha no mesmo
setor  na parte  da digitação, que não teve nenhum
contato  com  o  policial  ISRAEL,  que  não  foi  o
depoente  quem  extraiu  cópia  do  prontuário  e
entregou  ao  policial  referido;  que  existe  a
possibilidade  de  outro  funcionário  ter  entregue  o
prontuário ao policial para a extração de cópias; que
na mesma hora do acontecido qualquer pessoa teria
acesso à ficha; que não viu o policial no hospital no dia
da  ocorrência;  que  teve  conhecimento  de  que  o
promotor  havia estado no hospital  na segunda-feira;
que a ficha esteve em poder do depoente na terça-
feira seguinte ao fato; que quando recolheu a ficha ela
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estava no setor de observação; que estava na gaveta
que sempre ficam as fichas; que neste setor ficam as
enfermeiras e auxiliares de enfermagem;  que o local
é de livre acesso; que no seu setor é fácil localizar
as fichas; que sabendo a data é só ir ao local; que
sabia  que  o  acidente  tinha  sido  no  dia  24.11  então
quando  lhe  chamaram para  procurar  a  ficha  lhe  foi
informado que não estavam encontrando a ficha; que
lembrava da data e foi mais fácil localizar a ficha; que
o  rapaz  que  estava  procurando  as  fichas  chamava
GILVAN e estava procurando num grande monte uma
por  uma;  que ele depoente  já  foi  direto na ficha na
pasta do dia 24.11 […] que cerca de uma semana ou
dez  dias  após  o  acidente  foi  procurado  pela
secretária SELMA para localizar a ficha, que achou
a ficha, que entregou a ficha a GILVAN e ele levou
para  SELMA; que  não  sabe  dizer  porque  foi
elaborada uma segunda ficha, que não sabe dizer
se o dia em que encontrou a ficha foi o mesmo dia
em que DR. MESSIAS e APARECIDA fizeram uma
segunda  ficha; que  não  sabe  dizer  se  SELMA
danificou  a  primeira  ficha  para  que  fosse  feita  uma
segunda ficha; que não sabe dizer onde se encontra
a  primeira  ficha  do  atendimento  realizado  ao
denunciado;  que  nos  meses  de  novembro  e
dezembro/2008 as fichas não foram encaminhadas
ao arquivo morto da prefeitura; que estranhou o fato
das  fichas  terem  retornado  ao  seu  setor  pois  era
costume  ir  da  secretaria  para  o  arquivo  morto,  que
atualmente  nenhuma  das  fichas  se  encontra  no
arquivo morto da prefeitura. (fls. 284/285).

Por sua vez, Dr. Messias de Jesus Mendes, médico responsável

pelo atendimento do réu no fatídico dia, afirmou:

Que trabalhava à época dos fatos  como médico no
hospital José Leite da Silva […] que no dia 24.11.2008
estava  de  serviço  no  Hospital  em  Tavares,  que  o
paciente DR. HERMOGENES deu entrada no hospital
vítima de acidente; que ele tinha um trauma na cabeça
e  um  trauma  na  perna;  que  não  tinha  Raio  X  na
unidade;  que  lhe  foram  dispensados  os  primeiros
socorros  e  encaminhado  para  Princesa  Isabel  para
realização do raio X;  que pessoalmente o paciente
informou que havia ingerido bebida alcoólica e que
era diabético; que após prescrever a medicação a
enfermeira  voltou  e  disse  que  o  paciente  era
diabético e que tinha informado que havia ingerido
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bebida alcoólica; que o paciente apresentava olhos
vermelhos e hálito característicos; que não foram
feitos exames no paciente para atestar tal conduta;
que a ficha de atendimento é preenchida na recepção
e  em  seguida  vai  para  a  área  hospitalar;  que  a
enfermeira  fez  a  evolução  e  a  parte  médica  foi
preenchida  pelo  depoente; que  quando  preencheu
ficou  consignada  a  condição  da  ingestão  de
bebida  alcoólica; que  quinze  dias  depois  o
acusado chegou na sua sala com a Secretária de
Saúde  dizendo  que  haviam  extraviado  a  ficha
inicial  e pedindo para fazer  uma nova ficha,  que
esta  situação  de  extravio  de  fichas  não  era
comum;  que  na  época  o  responsável  era
ROGÉRIO;  que  como  o  hospital  cobra  o
procedimento  do  SUS  estas  fichas  são
encaminhadas  a  setor  próprio;  que  no  caso  de
acidente  grande  o  paciente  primeiro  é  atendido  e
posteriormente  é  feita  ou  refeita  a  ficha  de
atendimento que não foi feita por conta da pressa; que
é  comum  nos  casos  mais  tumultuados  a  não
elaboração da ficha; que foi a primeira vez que tomou
conhecimento do extravio de uma ficha; que procuram
no livro de anotações de urgência, no livro de plantões
e,  em  seguida,  é  elaborada  a  ficha;  que  não
estranhou o fato de ter sido procurado para refazer
a ficha; que é direito do paciente; que a Secretária
de  Saúde  é  a  responsável  para  atender  as
demandas dos pacientes;  que nunca se negou a
fazer  as  fichas  de  pacientes  quando  de  um
acidente […] que não foi feito prontuário porque o
acusado não ficou interno; que feita a prescrição a
ficha vai para a enfermagem; que quando é uma ficha
de observação, a ficha já vai para o setor competente
[…]  que não foi feito procedimento administrativo
pela perda do prontuário; que se prontificou a fazer
um novo prontuário;  que na segunda vez relatou o
que o paciente estava apresentando no momento e
não  colocou  o  fato  da  bebida  alcoólica,  que  no
momento do acidente era importante a colocação
do  fato  da  embriaguez  por  conta  do  grau  de
consciências, já que havia notícia de um trauma na
cabeça,  todavia,  quando  da  elaboração  do
segundo  documento,  não  achou  importante  a
colocação do fato eis que já fazia quinze dias da
ocorrência, sob o ponto de vista médico, que não
lhe  foi  feito  nenhum  pedido  no  sentido  de  que
omitisse a parte da bebida; que o denunciado não
participou  de  nenhuma  forma  da  elaboração  da
segunda  ficha;  que  o  denunciado  e  também  a
Secretária  SELMA  não  pediram  para  omitir  a
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informação  da  bebida  na  segunda  ficha;  que
relatou basicamente o que o denunciado sentia no
ato  deste  segundo  atendimento;  que  não  sabe
informar se a primeira ficha foi encontrada ou se
esta ficha foi retornada aos arquivos do hospital;
que toda pessoa tem direito a ficha do paciente; que
como médico não se nega a fazer uma segunda ficha;
que é um direito do paciente ter o seu prontuário; que
independentemente  da  profissão do  paciente,  se
houver o requerimento da ficha e ela não tiver sido
feita ou não tiver sido encontrada é necessária a
elaboração de uma nova ficha; que foi a primeira
vez  que  teve  que  fazer  uma  segunda  ficha (fls.
288/289).

Por fim, o acusado Hermógenes Braz dos Santos, em sede de

interrogatório judicial,  negou a autoria delitiva, apresentando, em uma única

oitiva, diversas versões sobre o fato:

Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita. […]
que teve conhecimento depois da formalização do
processo  da  existência  de  dois  prontuários,  um
dando conta da existência de embriaguez e outro
sem dar conta deste fato,  que  foi  o médico DR.
MESSIAS quem lhe entregou em mãos a ficha de
atendimento na qual não consta a circunstância de
ele denunciado ter ingerido bebida alcoólica, que
não  pediu  ao  médico  e  nem  a  enfermeira  que
elaborassem  novo  laudo,  que  apenas  pediu  um
laudo de  antedimento  recebido pelo  interrogado,
que não fez qualquer menção para que se retirasse
ou que se deixasse de mencionar nenhum fato; que
não  mencionou  embriaguez  ou  qualquer  outra
circunstância;  que  quando  pleiteou  o  laudo  do
atendimento ao médico e à enfermeira não tinha
consciência da existência de qualquer outro laudo
de  atendimento,  nem  tampouco  o  que  neste
suposto laudo havia sido escrito; que no momento
em que recebeu o laudo médico e a informação de sua
evolução  da  enfermeira  era  a  primeira  vez  que
estava  recebendo  qualquer  documento
relacionado ao atendimento médico a si prestado
por ocasião de seu acidente automobilístico; que
não  exerceu  qualquer  ingerência  pessoal  e  nem
profissional  na  elaboração  destes  laudos  pelo
médico e pela enfermeira; que ele interrogado não
elaborou os laudos médicos e apenas assinou onde o
médico mandou assinar na sua ficha de paciente; que
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o laudo médico foi elaborado no momento em que
foi  atendido;  que  no  hospital  ele  depoente  não
assinou  nenhum laudo; que  quem assinou  foi  a
sua  companheira;  que  tem  a  acrescentar  em  sua
defesa a informação de que neste fato, ele interrogado
está sendo perseguido pessoalmente por uma oficial
de justiça de nome MARCOS DE OLIVEIRA LIMA pelo
fato de tê-lo repreendido quando da campanha política
quando o mesmo agitava os correligionários em praça
pública; que depois disto referido oficial já bradou nos
corredores do fórum que um dia pegaria o Promotor de
Justiça  com a “lei  seca”;  que  em audiência  referido
oficial  já  veio  tomar  satisfação  com  o  interrogado
dizendo que não tinha satisfações a lhe dar pois não
era subordinação ao Promotor de Justiça; que depois
desta passagem o mesmo induziu as pessoas e os
réus para formular esta acusação contra a sua pessoa;
que  a  prova  deste  fato  está  na  declaração  de
SEBASTIÃO  LUCENA  e  da  testemunha  ISRAEL
BEZERRA,  que  no  dia  do  fato  (24.11.2008)  ele
interrogado não estava dirigindo embriagado porque o
fato ocorreu numa segunda-feira pela manhã; que não
amanheceu bebendo e não amanheceu em festa; que
tinha tomado umas doses de uísque até as 20 horas
do  dia  anterior;  que  não  andava  com  bebidas
alcoólicas  em  seu  veículo  e  nem  em  bares;  que
amanheceu  no  dia  24.11.2008  dando  pareceres  em
processos  e  depois  de  verificado  que  não  havia
audiências e atendimentos na curadoria é que foi até
sua propriedade rural levar a feira dos trabalhadores e
designar  as  atividades  da  semana;  que  os  seus
algozes, aproveitando-se desta situação de fato, bem
como  do  poder  de  influência  na  Polícia  Militar,  em
alguns  policiais,  induziram  a  fazer  esta  tamanha
acusação, leviana e sem fundamento; que a garrafa de
bebida  foi  colocada  em  seu  carro;  que  no  hospital
disse  que  havia  bebido  no  dia  anterior,  que  eles
entenderam  que  o  mesmo  estava  bebendo;  que
inclusive chegou uma cunhada do depoente e disse
que tinha ingerido bebida alcoólica no dia anterior; que
não  é  alcoólatra  e  não  tinha  necessidade  de  inferir
bebida naquele dia; que poderia estar com os olhos
vermelhos porque bateu numa barreira,  torceu o pé,
sofreu pancada na barriga e tinha estilhaços de vidro
nos  olhos;  que  poderia  estar  com  hálito  de  bebida
porque tinha bebido no dia anterior; que tem problema
de estômago e fumava “como um caipora” na época;
que foi atrás do prontuário porque colocaram na
internet que ele estava embriagado e queria mover
uma  ação  por  calúnia,  injúria  e  difamação  e
indenização  contras  as  pessoas  que  o  estavam
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acusando;  que  pediu  ao  médico,  demorou  e
disseram que não estava lá; que esperou e fizeram
o laudo,  que não interviu em nenhum momento;
que  no  momento  em que  foi  atrás  do  prontuário  já
sabia  que  tinha  a  notícia  dizendo  que  estava
embriagado  no  momento  do  acidente;  que  não  fez
qualquer menção ou pedido para que retirassem a
circunstância de ter  bebido; que foi até a secretaria
porque  não  sabia  qual  era  o  médico  que  o  tinha
atendido  e  como  chegar  até  ele,  que  a  Secretaria
ficava anexada ao hospital; que foi até lá para procurar
o prontuário, que não tinha a menor ideia de como era
o  procedimento  de  arquivamento  das  fichas  e
prontuários;  que  quem  tomava  conta  do  núcleo  era
MARCOS, oficial de justiça; que não cogitou de ir ao
hospital, que o médico estava em atendimento e não
pretendia ocupá-lo; que disse à secretária apenas que
queria o seu prontuário; que o fato de ser Promotor de
Justiça  não  trouxe  nenhum  benefício  em seu  favor;
que o atendimento foi normal, inclusive do médico e da
enfermeira; que lhe disseram que MARCOS também
esteve na companhia de polícia […]  que levava um
uísque  a  pedido  de  um  sobrinho  seu  […]  que
estava  de  ressaca  mas  não  estava  embriagado;
que  pediu  para  informar  que  tinha  bebido  por
conta  da  diabetes,  que  bebe  controlado.  (fls.
290/292) (grifei).

Apesar  da  constatação  inequívoca  da  omissão  de  dado  na

segunda ficha de atendimento elaborada, fato esse reconhecido pelo próprio

médico subscritor, da leitura do conjunto probatório, restam algumas dúvidas

importantes para o deslinde do fato delitivo em estudo: quem teria retirado a

ficha original dos arquivos do hospital? Quando? À ordem de quem e sob qual

propósito? Quando o réu se dirigiu ao hospital requerendo a ficha original tinha

ele ciência do que nela constava?

Diante das vastas contradições dos testemunhos e de seu próprio

depoimento, há indícios de que o réu, beneficiando-se de seu cargo público,

tenha determinado a feitura de uma nova ficha de atendimento na qual deveria

se omitir  a  informação  de  que,  no  dia  do  acidente,  estaria  ele  sob estado

alcoólico, a fim de fazer prova, a ele favorável, no procedimento administrativo,

então, em curso junto à Corregedoria-Geral de Justiça do Ministério Público
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Estadual. Seria ele, ao menos, o único interessado para que tal dado não se

fizesse constar.

Entretanto, na seara penal, ainda mais nos crimes de falsidade,

não basta para a condenação a simples presunção do uso de sua autoridade

pública para fins ilegais; é imprescindível a comprovação inequívoca de que

tenha sido ele o autor, isto é, que tenha o réu, no intuito de alterar a verdade,

usurpado a ficha de atendimento originária e, em seguida, requerido ao médico

e  à  enfermeira  que  produzissem  nova,  nela  omitindo  fato  juridicamente

relevante (estado de alcoolemia).

Ora, para a condenação é necessário que a acusação demonstre,

extreme de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado, enquanto à defesa

basta que gere a incerteza, afinal, se no momento do recebimento da peça

acusatória inicial prevalece o interesse da sociedade para apuração da infração

penal,  mostrando-se  suficiente  a  prova  da  materialidade  e  os  indícios  de

autoria, quando do julgamento definitivo da ação penal, deve preponderar a

certeza já que se está a lidar com um dos direitos fundamentais do indivíduo:

sua liberdade.

Em outras palavras: em que pese existam indícios de que o réu

pode ter alguma participação no delito, os elementos de prova não delineiam

de modo claro e inequívoco a ocorrência, de sua parte, de uma das condutas

exigidas  para  a  configuração  do  delito  a  ele  imputado  (omitir declaração,

inserir ou fazer inserir declaração falsa).

Soma-se  à  negativa  do  réu,  a  afirmação  da  técnica  de

enfermagem  Maria Aparecida  e do médico plantonista  Dr. Messias (outrora

transcritos) que a ficha de atendimento, efetivamente, foi refeita a pedido da

Secretária de Saúde, já que a ficha originária não teria sido encontrada e o

acidentado – ora réu – precisaria dela para, supostamente, prestar informações
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ao seguro do veículo sinistrado.

Afirmaram, categoricamente, que, entretanto, a não introdução no

novo documento do fato “ingestão de álcool” não teria sido efetuado a pedido

ou sob coação do Promotor, mas, sim, por considerarem que tal circunstância

não teria qualquer relevância àquele tempo.  Logo, a suposta ação delitiva

atribuída ao indigitado se resume a presunções, especulações, o que não

se admite na seara penal.

Sobre a matéria:

Havendo  um  mínimo  de  incerteza,  prevalece  o
princípio  do in  dubio  pro  reo,  tornando-se  preferível
absolver mil culpados do que condenar um inocente.
Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou
demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade
do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de
ausência  de  provas  (Apelação  Criminal  n.
2004.013105-4,  rel.  Des.  Solon  d'Eça  Neves).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - APR:
20130022745  SC 2013.002274-5  (Acórdão),  Relator:
Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento:
08/07/2013, Terceira Câmara Criminal Julgado)

E,  nesta  esteia,  não  estando  cabalmente  provada  a  autoria

delitiva não há razão para se adentrar na questão do “dolo específico”, sendo,

ademais, irrelevante para a configuração do crime em análise a diferenciação

do estado de alcoolemia para o de embriaguez aduzido na exordial, até mesmo

porque não se está a analisar o acidente automobilístico sofrido, mas apenas a

ausência de veracidade do teor do documento objurgado.

Forte em tais razões,  dou provimento ao apelo  defensivo para

absolver o réu Hermógenes Braz dos Santos das sanções penais do artigo

299, parágrafo único do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos V do

CPP, ou seja, não estar provado ter o réu concorrido para a infração penal.
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Ademais,  constatando  da  leitura  do  caderno  processual  a

existência de indícios de materialidade quanto à possível prática de outros tipos

penais,  determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que se

apure a eventual responsabilidade penal dos seus praticantes.

É como voto.

              Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o
Exmo.  Sr.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira  (  Juiz  de  Direito  convocado  em
substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior) e o Exmo. Sr. Des.
Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça.

                 Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, Capital, aos 31(trinta e um) dias do mês
de julho do ano de 2014.

                  Dr. Ricardo Vital de Almeida
                       Juiz de Direito convocado
                                     RELATOR
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