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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017380-29.2011.815.0011 –  2ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Maria do Rosário de Lima Ribeiro
ADVOGADO : Saulo de Tarso de Araújo Pereira 
APELADA : A Justiça Pública

PROCESSUAL PENAL. Prejudicial  de  mérito.
Prescrição  da  pretensão  punitiva. Inocorrência.
Rejeição. 

- Não há que se falar em prescrição da pretensão
punitiva estatal quando não decorreu o prazo de 04
(quatro) anos do art. 109, inciso V, do Código Penal
entre  a  data  do  recebimento  da  denúncia  e  a
publicação da sentença.

APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso.
Art.  304  do  Código  Penal.  Absorção  do  crime  de
falsidade  ideológica.  Irresignação  da  defesa.
Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria
sobejamente demonstradas. Desprovimento do
apelo. 

 Impossível a absolvição da ré pela prática de
crime  descrito  no  art.  304  do  CP  quando  restou
evidenciada pela prova colhida durante a instrução
criminal que a acusada fez uso de documento falso -
carteira  de  identidade  civil,  no  qual  fez  inserir
declaração falsa, precisamente nome incorreto.
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Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE
MÉRITO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em harmonia
com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Maria do
Rosário de Lima Ribeiro (fl. 245) contra sentença da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande que a condenou a uma pena de 01 (um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em face da prática dos crimes previstos
nos arts. 304,  c/c 299, ambos do Código Penal, conforme sentença de fls.
235/240. 

A denúncia de fls. 02/04 atribui à recorrente os delitos de
falsidade ideológica e uso de documento falso, nos seguintes termos:

“Depreende-se das informações preliminares que no dia
29 de abril  do  corrente  ano,  por  volta  das  11:00hs,  a
gerência  executiva  da  Polícia  Civil  Metropolitana  tomou
conhecimento  através  de  uma  denúncia  anônima  da
Polícia Civil  sobre o paradeiro do fugitivo CÍCERO JOSÉ
ALVES ex-Policial Civil, conhecido como “SHE RA”.
A  informação  repassada  era  de  que  referido  fugitivo
estaria indo pela manhã em um GOL de cor prata com
destino a cidade de Campina Grande. Imediatamente o
Presidente  deste  Inquérito  mobilizou-se  e  entrou  em
contato  com o,  posto  da Polícia  Rodoviária  Federal  em
Café do Vento, onde ali planejaram uma barreira conjunta
entre as Polícias Civil e Rodoviária Federal.
(…)
Sabedores  que  havia  fuga  de  “SHE-RA”,  acionaram  a
Polícia  de  Campina  Grande  e  por  volta  das  15:30hs
efetuaram prisão do mesmo, fazendo uso de uma Carteira
Nacional de Habilitação de seu irmão RICARDO ALVES.
Naquele momento MARIA DO ROSÁRIO RIBEIRO DE LIMA
confessou  que  a  sua  identidade  era  falsa,  apesar  do
documento ser verdadeiro.
Após  diligências  no  procedimento  policial  em  tela  sua
senhoria o Delegado de Polícia chegou a conclusão com
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base na prova carreada para os autos de que MARIA DO
ROSÁRIO praticou  o  delito  de  falsidade  ideológica,  isto
tudo devidamente comprovado nos autos inclusive com a
sua própria confissão.(...)”. (sic)  

Em  sede  de  alegações  finais,  o  representante  do
Ministério Público pediu a condenação da ré pelo crime de uso de documento
falso apenas, com a apenação correspondente à falsidade ideológica, delito
este absorvido pelo primeiro (fls. 221/223).

Após regular instrução processual, a  ré  foi condenada
pela prática da infração descrita no art. 304 do CP (fls. 234/239).

Inconformada, a sentenciada interpôs recurso de apelo à
fl. 245. Nas razões (fls. 273/276), pleiteia sua absolvição ao argumento de
ausência de provas em relação à autoria do delito. Alternativamente, pugna
pela decretação da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição
retroativa. 

Em contrarrazões (fls. 278/280), o Ministério Público
pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa, declarando a extinção
da punibilidade, ou vencida a prejudicial, pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de
Justiça, opinou pelo não conhecimento da prejudicial de mérito e pela
manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 290/295). 

É o relatório.

V O T O: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO -
Relator

Os requisitos essenciais de admissibilidade do recurso
encontram-se devidamente preenchidos, razão pela qual conheço dos
apelos.

A ré foi condenada nas sanções dos arts. 304 do CP, in
verbis:

“Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração”.

Pois bem. Inicialmente,  a  recorrente  pleiteia  sua
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absolvição e, de forma alternativa, a declaração da extinção da punibilidade,
em face da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. 

Por tratar-se de prejudicial  de  mérito, passo a  analisar
primeiramente a ocorrência ou não da prescrição.

Vejamos o art. 110, da Lei Substantiva Penal que regula a
prescrição depois do trânsito em julgado da sentença:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a
sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais
se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1o  A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data
anterior à da denúncia ou queixa. 
§ 2o  (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).”.

 
O art. 109, inciso V, do Código Penal, por sua vez,

determina que a prescrição se verifica:

“V – em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1
(um) ano, ou, sendo superior não excede a 2 (dois)”.

Conforme  se  observa,  a  prescrição retroativa regula-se
pela pena aplicada em concreto, desde que, claro, tenha havido o trânsito
em julgado para a acusação –  fato que ocorreu no presente processo. A
reprimenda aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão, de modo que a
prescrição ocorre em 04 (quatro) anos. 

Na hipótese presente, conforme se extrai do despacho de
fl. 53 do caderno processual, a denúncia foi recebida em 13 de setembro
de 2011, prosseguindo o processo, sem a ocorrência de qualquer causa
suspensiva ou interruptiva da prescrição, até a publicação da sentença
condenatória, fato ocorrido em 15 de janeiro de 2014 (fl. 241).

Tem-se, portanto, que o prazo de 04 (quatro) anos não foi
atingido, não havendo como acolher a prejudicial de mérito levantada.

No mérito, o réu nega a autoria delitiva, apontando a
carência de provas a fundamentar a sua condenação.

Vejamos. 

A materialidade delitiva encontra-se provada através da
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prisão em flagrante (fls. 06/09), do auto de apresentação e apreensão (fl.
14) e dos documentos de fls. 15/19v e 24.

A autoria restou amplamente comprovada, através da
prova oral colhida.

Vejamos.

Francisco Erasmo Vieira Duarte, policial civil, em juízo
(mídia de fl. 178), confirmou o depoimento prestado perante a autoridade
policial (fl. 06), e disse:

“... que viu o documento falsificado no momento da
apreensão; que o Cícero apresentou a habilitação que era
do irmão e a acusada apresentou a identidade com os
dados de outra pessoa;... que não foram apresentados os
documentos verdadeiros, apenas confessou que o nome
estava incorreto; que a falsificação era porque faltava um
sobrenome; que o documento aparentemente não estava
rasurado; que a ré confessou que o nome dela era outro;
…  que a acusada ficou o tempo todo calada; como a
abordagem foi feita na Polícia Rodoviária foi consultado o
nome e divergiu; que acha que foi pelo Infoseg e deu
divergente com o nome que apresentava; que a ré disse
que tinha negociado esse documento falso;... que quando
a consulta deu o nome divergente, os policiais apertaram
a ré e ela confessou que o documento era falsificado; que
a ré disse que o documento tinha sido feito na Casa da
Cidadania;... que foi fazer a custódia do Cícero e não
acompanhou o depoimento da ré na polícia;...”.      

Carlos Mendes Cavalcante, também policial civil, afirmou,
perante o magistrado (mídia de fl.  178), após confirmar o depoimento na
fase policial (fl. 07):

“... que estava presente no momento da prisão;... que
tem conhecimento de que o documento de habilitação
falsificado foi apreendido;... que o objetivo da barreira
policial era prender Cícero e Maria do Rosário estava
acompanhando ele;... que o Posto da PRF checou os
documentos e foi constatada diferença nos dados; que
lembra vagamente que a ré confessou que o documento
era falso;...”.  

A despeito de na fase processual a recorrente ter negado
a prática delitiva, consoante se verifica do interrogatório de fl. 216 – ouvida
na Delegacia de Polícia (fls. 05/06), afirmou:

“há aproximadamente quatro anos, em 21/05/2007 tirou
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uma nova  carteira  de  identidade  na  casa  da  cidadania
próximo ao Hiper Bompreço no açude velho em Campina
Grande,  para  poder  acompanhar  seu  companheiro  não
fosse identificado, pois ele fugiu do Presídio Sílvio Porto
em 2008; QUE, a fuga dele  já estava planejada desde
2007; QUE, conseguiu este documento através do Diretor
da  casa  da  cidadania  em  2007,  e  sabe  que  ele  era
conhecido por “Marcos”; QUE, para isto precisava de uma
Certidão de Nascimento Falsa, e através de um contato
do  até  então  diretor  da  casa  da  cidadania,  “Marcos”
obteve  êxito  neste  investimento;  QUE,  naquela
oportunidade  pagou  R$  200,00  (duzentos  reais)  a  um
rapaz  indicado  por  Marcos  que  entregou  o  registro  de
nascimento  falso  no centro  de Campina Grande,  e  que
todos sabiam que o documento era falso; QUE, o diretor
“Marcos” estava ciente de toda a ilicitude dos fatos, pois
foi através dele que houve a facilitação; QUE, Marcos era
um  senhor  de  aproximadamente  50  (cinquenta)  anos,
baixo  (1,60)  e  magro  (50  kg),  cabelos  escuros,  olhos
escuros,  cabelos  lisos;  QUE,  ainda  pagou  mais  R$  50
(cincoenta reais) diretamente a Marcos pela identidade;
QUE, desde então usou esta identidade falsa, e rasgou a
sua identidade verdadeira para não ser pega com duas
identidades;  QUE,  admite  que  também  possuia  dois
C.P.F.'s,  sendo  de  numeração  450.934.824-04
(verdadeiro) e 015.869.194-66 (falsa); …”. (sic)

Vê-se claramente que a apelante modificou dados da
carteira de identidade, fazendo constar o nome de Maria do Rozário Ribeiro
de Luna, ao invés de seu nome verdadeiro Maria do Rosário de Lima Ribeiro,
com o propósito de “alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”,
tudo com o fim de não ser identificada juntamente com o seu companheiro,
que também utilizava documento falso, posto ser fugitivo da Justiça. 

Ponto  outro,  referido documento foi apresentado aos
policiais a fim de identificá-la erroneamente, restando caracterizado o uso de
documento falso.  

Considerando  que  ficou  evidenciado  que  a  recorrente
praticou a falsidade ideológica e posteriormente utilizou o documento, andou
bem o magistrado de primeiro grau ao aplicar o princípio da consunção, em
que o crime-fim (uso de documento falso) absorveu o crime-meio (falsidade
ideológica).

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Apelação.  Crimes  de  falsidade  ideológica  e  de  uso  de
documento falso. Arts. 299 e 304, c. C. Art. 69, todos do
Código Penal.  Falsificação de certidões de casamento e
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inserção de declaração falsa em ficha de identificação civil
do instituto de identificação do Paraná com o intuito de
obter  carteiras  de  identidade.  Materialidade  e  autoria
incontroversas. Pleito recursal de aplicação do princípio da
consunção.  Possibilidade.  Afastamento  da  regra  do
concurso  material.  Absorção  do  crime-meio  (falsidade
ideológica)  pelo  crime-fim  (uso  de  documento  falso).
Manutenção da condenação pela prática do crime do art.
304 do CP com a exclusão do art. 299. Recurso provido”.
(TJPR; ApCr 1157702-5; Curitiba; Segunda Câmara
Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  Lidio  José  Rotoli  de
Macedo; DJPR 25/07/2014; Pág. 492) 
  

Evidenciada, portanto, a materialidade delitiva, bem como
a autoria, do crime de uso de documento falso, incabível o pleito absolutório.

Mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os
seus termos.

Por todo o exposto, REJEITO  A  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, em face da eventual
ausência  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João
Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), Relator, João
Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da
Silva), Revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

 
Sala das Sessões da  Câmara  Criminal

“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 16  de
abril de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                  RELATOR


