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APELAÇÃO CRIMINAL —  CRIME DE FALSIDADE 
IDEOLÓGICA — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO — 
ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR 
EXACERBADO —  INOCORRÊNCIA — 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO 
RÉU —  CONFISSÃO DO RÉU —  ATENUANTE 
RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA — 
DOSIMETRIA ADEQUADA DA PENA — 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

— No caso dos autos, a pena-base foi fixada além do mínimo 
legal, em virtude do juízo a quo ter considerado várias 
circunstâncias judiciais, previstas no caput do art. 59 do Código 
Penal, desfavoráveis ao réu, estando as razões de 
convencimento do julgador devidamente fundamentadas no 
decisum impugnado. 

— Quanto à atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, 
do  CP,  verifica-se  que  foi  considerada  pelo  magistrado 
sentenciante,  reduzindo  a  pena  aplicada  ao  acusado  em seis 
meses. 

 
—  Não há que se falar em exacerbação da pena privativa de 
liberdade  aplicada  ao  acusado,  vez  que  a  fixação  da  referida 
reprimenda se guiou pelos ditames legais: houve a valoração das 
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o respeito à atenuante 
da  confissão  e  a  não  incidência  de  causas  de  diminuição  e 
aumento inexistentes, consoante 68 do CP.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por José Neto de 
Lima, em face da sentença das fls. 79/85, prolatada pelo(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
da Comarca de Guarabira, nos autos da ação penal acima numerada promovida pelo 
Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou procedente a denúncia para lhe 
condenar nas penas do art. 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), 
aplicando-lhe uma reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no 
regime aberto; e 30 dias-multa, sendo o dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) 
do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi 
substituída por uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviço à 
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade 
aplicada; e por multa, no valor de 30 (trinta) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um 
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

Narra a denúncia que, no dia 15/06/2011, por volta das 23 horas, 
na cidade de Guarabira, o acusado, ora apelante, após ser preso em flagrante por dirigir 
em via pública embriagado, apresentou carteira de identidade, expedida pelo Instituto de 
Identificação Tavares Buril, em Recife/PE, com dados do seu irmão Francisco José de 
Lima, já falecido, mas com sua fotografia. 

Em seu depoimento em juízo, fls. 72, o acusado confessa que foi 
ao Estado de Pernambuco e lá se apresentou com o nome de Francisco José de Lima 
(seu irmão) com o intuito de obter a carteira de identidade nº 7.108.141 da Secretaria de 
Defesa Social daquele Estado, em que constasse sua fotografia e os dados do seu irmão, 
esclarecendo que assim procedeu com o intuito de conseguir trabalho, em razão de ser 
processado na Comarca de Princesa Isabel.  

Em suas razões recursais, fls. 116/119, alega o apelante que a 
pena-base, relativa a pena privativa de liberdade, foi fixada em patamar exacerbado, ou 
seja, em quantidade três vezes maior do que o mínimo legal; e que, mesmo tendo 
confessado o delito, a atenuante da confissão não foi considerada de forma devida na 
diminuição da reprimenda privativa de liberdade.

 Nas contrarrazões das fls. 120/126, o Promotor de Justiça pugnou 
pelo desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença 
recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls. 
131/134, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

A irresignação manifestada no presente recurso diz respeito 
apenas ao quantum da pena privativa de liberdade aplicada. 

 
Da leitura da peça recursal tem-se a ilação de que a defesa do 

acusado busca justificar o inconformismo acerca da aplicação da reprimenda privativa 



de liberdade nos moldes da sentença vergastada, considerando o crime de falsidade 
ideológica de documento público como um delito de somenos importância ou de pouca 
prejudicialidade ao bem jurídico resguardado. 

Ocorre que, a fixação da pena, seja ela privativa de liberdade ou 
não, não é feita pela acepção pessoal de cada um sobre o delito ou mesmo sobre a 
aferição do bem jurídico violado, visto que este aspecto já fora valorado pelo legislador 
na fixação em abstrato do mínimo e do máximo da pena; e, embora não constitua uma 
operação aritmética, possui requisitos claros a serem seguidos. 

No caso dos autos, observa-se que a pena-base foi fixada além 
do mínimo legal, em virtude do juízo a quo ter considerado várias circunstâncias 
judiciais, previstas no caput do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, estando a 
as razões de convencimento do julgador devidamente fundamentadas no decisum 
impugnado. In verbis:

Motivos do crime – praticou o ilícito, em virtude de ter sido processado pela 
prática de homicídio na Comarca de Princesa Isabel/PB;
Circunstâncias –  não são favoráveis, posto que cometeu o crime, quando 
abordado por policiais militares, quando transitava pelas ruas da cidade;
Consequências do crime –  foram graves, já que conseguiu se esconder por 
vários anos, chegando o crime a prescrever. (fls. 83)

Sobre o assunto, junto os seguintes arestos do Superior Tribunal 
de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.°, IV, DO CÓDIGO PENAL. 
(1) WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 
VIA INADEQUADA. (2) MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 
CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. FLAGRANTE 
ILEGALIDADE EXISTENTE. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. (3) 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES, 
PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCREMENTO 
JUSTIFICADO. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (4) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 
OCORRÊNCIA. (5) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
(...)
3. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de 
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento 
envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, 
vedado revê-lo em sede de habeas corpus. Na espécie, as instâncias de 
origem arrolaram elementos concretos quanto aos antecedentes, à 
personalidade e às consequências do crime, que justificam acréscimo da 
pena-base. Todavia, no tocante às demais circunstâncias judiciais, não 
mencionaram particularidade fática capaz de dar supedâneo às suas 
considerações, sendo imprescindível o decote no incremento sancionatório.
4. Dado o quantum de pena definitiva (3 anos de reclusão) e, tendo em vista 
que, entre a data da publicação da sentença condenatória (29.9.2006) e a do 
recebimento da denúncia (4.6.1996), transcorreu prazo superior ao previsto 
no art. 109, IV, do Código Penal (8 anos), é forçoso reconhecer a incidência 
da prescrição retroativa.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de 
reduzir a pena do paciente para 3 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze) 
dias-multa, bem como para reconhecer a incidência da prescrição retroativa e, 
por conseguinte, a extinção da punibilidade.
(HC 311.166/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)



HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 
PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. AUMENTO 
DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO 
MATEMÁTICO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA 
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORPUS NÃO 
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR 
AS PENAS DO PACIENTE.
(...)
- Não há constrangimento ilegal na fixação da pena-base  acima do 
mínimo legal, notadamente quando a sentença fundamenta o acréscimo 
no fato de que o paciente agiu com acentuada periculosidade e 
insensibilidade moral, ao atirar contra a vítima em fuga.
- Nos termos do disposto no Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o 
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo 
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a 
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
Ressalva do entendimento deste Relator.
- Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 seguiu o critério 
matemático, a evidenciar a necessidade de  aplicação da fração mínima.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reduzir as 
penas do paciente.
(HC 286.879/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, 
julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015)

Quanto à atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do 
CP, verifica-se que foi considerada pelo magistrado sentenciante, reduzindo a pena 
aplicada ao acusado em seis meses. 

 Nesta esteira, entendo que não há que se falar em exacerbação 
da pena privativa de liberdade aplicada ao acusado, vez que a fixação da referida 
reprimenda se guiou pelos ditames legais: houve a valoração das circunstâncias judiciais 
do art. 59 do CP, o respeito à atenuante da confissão e a não incidência de causas de 
diminuição e aumento inexistentes, consoante 68 do CP: “A pena-base será fixada 
atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as 
circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 
aumento.” 

Outrossim, fora fixado o regime prisional e a substituição da 
pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito e multa, consoante art. 59, III e 
IV, do Código Penal. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. 

  É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.



Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
                      juiz convocado


