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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0013043-55.2015.815.0011 – Vara de Entorpecentes
da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Diego Silva
ADVOGADO: Anderson Marinho de Almeida (OAB/PB 21.622)
APELADA: Justiça Pública

CRIME  CONTRA  A  FÉ  PÚBLICA.  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO.  DOCUMENTO  DE
IDENTIDADE  (RG).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INVIABILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUBITÁVEIS.  CONFISSÃO.
REDUÇÃO  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
REPRIMENDA  APLICADA  EM  QUANTUM
NECESSÁRIO  PARA  REPROVAÇÃO  E
PREVENÇÃO  DE  CRIMES.  RECURSO
IMPROVIDO.

1.  Materialidade  e  autoria  delitivas  devidamente
comprovadas pelo lastro probatório, evidenciando que o
condenado fez uso de Carteira de Identidade.

2. Considerando que o delito tutela a fé pública, em não
se  tratando  de  falso  grosseiro,  a  utilização  do
documento é o suficiente para consumação do delito e,
por  consequência,  da  agressão  ao  bem  jurídico,  não
exigindo resultado naturalístico.

3. Considerando que a fixação da pena-base acima do
mínimo  legal  apresenta-se,  no  presente  caso,  em
quantidade  necessária  e  suficiente  para  reprovação  e
prevenção  do  delito,  há  que  se  manter  a  sanção
cominada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,
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ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação. Expeça-se
mandado de prisão.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB, José Diego Silva foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput,
da Lei nº 11.343/06 e arts. 180 e 304, ambos do Código Penal, em razão dos fatos a
seguir narrados:

“(..) no dia 11 de Junho de 2015, por volta de 16h, no bairro de Santa
Cruz, nesta cidade. JOSÉ DIEGO SILVA, alcunha "Kiko", qualificado
à fl. 05, foi preso em flagrante por guardar drogas sem autorização ou
em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,  além  de
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de
crime e fazer uso de documento público.

Apurou-se,  através  de  diversas  denúncias  anônimas  recebidas  pelo
serviço  de  investigação da Polícia  Civil  e  seus  informantes,  que  o
acusado estaria ligado ao tráfico de drogas no bairro de Santa Cruz,
além da suspeita de  envolvimento com o roubo de motocicletas na
cidade.

Diante  destas  informações,  os  policiais  civis  diligenciaram  até  o
endereço  onde  estaria  o  investigado,  na  Rua  Engenheiro  Walbert
Pimentel, n° 31, Santa Cruz, nesta cidade. Ao abordá-lo, o acusado
identificou-se inicialmente como ORLANDO PEREIRA DE ARAÚJO,
apresentando documento de identidade com a respectiva qualificação.
Porém,  os  investigadores  que  o  abordaram  já  o  conheciam  pelo
cometimento de delitos  anteriores  e sabiam que seu real nome era
JOSÉ DIEGO SILVA, inclusive havendo mandado de prisão expedido
em seu desfavor por quebra de regime prisional.

Ao realizar buscas na residência de "Kiko", com sua concordância, lá
encontraram  um  embrulho  contendo  substância  preliminarmente
constatada como sendo maconha (Laudo de Constatação à fl. 27) e 31
(trinta  e  uma)  pedras  de  substância  popularmente  conhecida  por
Crack(Laudo de Constatação à fl. 28).
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Na  residência  de  "Kiko"  os  policiais  também  encontraram  uma
motoneta,  marca  "Shineray".  cor  preta,  modelo  Phoenix,  com
restrição de roubo/furto (...)”.

Concluída  a  instrução  processual,  o  magistrado  sentenciante
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o acusado
como incurso no art.  304 do Código Penal,  em seguida,  desclassificou o crime de
receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) para receptação culposa (art. 180, § 3º, do
CP) e o delito  previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 da mesma
legislação,   aplicando as reprimendas da seguinte maneira:

- Do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Uso de Documento Falso)

Aplicou  medida  educativa  de  comparecimento  a  programa
educativo, pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do art. 28, III, § 3º, da Lei nº
11.343/06.

- Do art. 180, § 3º, do CP

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou uma pena-base em
06 (seis) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias multa. Em razão da confissão,
reduziu  a  pena  em 01 (um) mês  e  15  (quinze)  dias  multa,  ficando,  em definitivo,
segundo a sentença, uma reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção e 30 (trinta)
dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a
ser cumprida em regime aberto.

- Do art. 304 do CP

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou uma pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa. Em razão da
confissão,  reduziu a pena em 06 (seis) meses e 30 (trinta)  dias multa,  ficando,  em
definitivo, uma reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, no
valor unitário de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime semiaberto.

Insatisfeito  com a  decisão  condenatória,  o  denunciado intentou
recurso de apelação para esta Corte de Justiça, pleiteando a reforma da sentença, para
ser decretada sua absolvição, com relação ao art. 304 do CP e, alternativamente, pediu
a redução da pena (fls. 152-156).
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Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 159-162), seguiram os
autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer, pugnou pelo desprovimento do
recurso (fls. 168-171).

É o relatório. 

VOTO

Esclareço, inicialmente, que a irresignação do recurso restringe-se
a condenação pelo uso de documento falso (art. 304 do CP), onde o apelante pede sua
absolvição, alegando que  “não haverá o crime quando o documento falso não seja
exibido pelo portador, mas encontrado com ele, hipótese em que, efetivamente, não há
falar em uso”.

Analisando  o  álbum  processual,  não  observo  procedência  à
irresignação trazida à baila.

Vejamos:

A  materialidade  delitiva  mostrou-se  estampada  por  meio  do
Laudo de Exame Documentoscópico (fls. 128-135). 

A autoria também emerge induvidosa, já que o acusado confessou
a prática delitiva tanto na esfera policial como e juízo.

José  Diego  Silva,  vulgo  “Kiko”,  acusado,
interrogatório,  esfera  policial,  fls.  10:  “(...)  utilizava
documento falso para se apresentar as autoridades caso
fosse abordado (...)”.

Em juízo (mídia de fls. 114) o acusado confirmou as declarações
prestadas, dizendo que estava com o documento falso porque estava na “quebra de
albergue”; que se identificou como Orlando Pereira de Araújo.

Quando inquiridas, as testemunhas, tanto na esfera policial, como
em juízo (mídia de fls. 148), confirmaram toda a versão. Vejamos:

Luiz Monteiro dos Santos, testemunha, esfera policial,
fls.  06-07:  “(...)  QUE o  condutor,  zelando  pela  boa
investigação, aguardou o tempo certo para abordar o
conduzido e não obstante a abordagem aquele se disse
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ser  uma  outra  pessoa,  ORLANDO  PEREIRA  DE
ARAÚJO,  para  tanto  apresentou  a  carteira  de
identidade supostamente falsa (...)”.

João  Henriques  da  Silva  Neto,  testemunha,  esfera
policial, fls. 08-09: “(...) QUE o depoente, zelando pela
boa investigação, aguardou o tempo certo para abordar
o  conduzido  e  não  obstante  a  abordagem aquele  se
disse ser uma outra pessoa, ORLANDO PEREIRA DE
ARAÚJO,  para  tanto  apresentou  a  carteira  de
identidade supostamente falsa (...)”.

Em juízo (mídia de fls. 148) a testemunha Jorge Luis Almeida da
Silva, Delegado de Polícia, declarou que na delegacia, o réu se identificou como outra
pessoa.

É preciso enfatizar que o delito de uso de documento falso tem
por tipo objetivo o núcleo ‘usar’,  utilizar o documento material ou ideologicamente
falso, como se fosse autêntico ou verídico,  exigindo-se que o documento falso seja
empregado em sua específica destinação probatória.

Assim, se o recorrente, apresentou a carteira de identidade falsa
aos policiais civis,  resta indubitável que praticou o tipo penal, sobremodo porque o
documento inquinado de falso foi empregado na sua destinação específica.

Vejamos trechos da decisão condenatória (fls. 146):

“(...) Ora, vê-se pelas provas acostadas aos autos que
não restam dúvidas a respeito do crime, principalmente
diante de prova cabal (atestada pelas testemunhas do
Ministério Público – oculares do delito) da apreensão
documento falsificado em poder do réu, constando sua
fotografia  com  nome  de  outrem,  além  da  própria
confissão  do  réu  e  do  laudo  pericial  confirmando  a
falsificação (...)”.

A  conduta  do  agente  apresentou-se,  portanto,  idônea,  quando
exibiu documento falso, fato, por si só, caracterizador do crime.
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Nessa esteira,  é de bom alvitre transcrever jurisprudência,  que
revela a configuração do crime pela simples exibição de documento falso por exigência
da autoridade, in verbis:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO.  DELITO  FORMAL.
COMPROVAÇÃO  DA  MÁ-FÉ.  CARTEIRA  DE
IDENTIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  AUTODEFESA.
RECONHECIMENTO  DA  ATIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO DESPROVIDO.  1.
O  crime  de  uso  de  documento  falso  é  formal,
consumando-se  com  a  simples  utilização  do
documento  reputado  falso,  não  se  exigindo  a
comprovação de efetiva lesão à fé pública. 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.  2.  A  apresentação  de
documento  falso  (cédula  de  identidade)  para  a
finalidade  de  ocultar  a  condição  de  foragido,
independentemente  da  solicitação  de  autoridade
policial,  caracteriza  o  crime  do  art.  304  do  Código
Penal. 3. A recente orientação jurisprudencial passou a
reconhecer  como  típica  a  conduta  de  apresentar
documento falso à autoridade policial, afastando a tese
da  autodefesa.  4.  Apelo  desprovido.  Unanimidade.
(TJES;  APL  0048245-54.2012.8.08.0024;  Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Willian  Silva;  Julg.
24/08/2016; DJES 06/09/2016)

Por  sua  vez,  o  tipo  subjetivo  consiste  na  vontade  de  usar
documento  falso,  estando  o  agente  consciente  de  que  o  faz  ilicitamente,
independentemente de que tenha ou não o intuito de causar prejuízo.

No  falso,  orienta  o  grande  mestre  Nelson  Hungria  que  “o
elemento subjetivo é o dolo genérico (‘falsum non committitur sino dolo’): vontade
livre de forjar documento público verdadeiro, deturpando ‘id quod actum est ou id
quod est conventum’ e sabendo o agente que procede ilegitimamente. Não é necessário
o dolo específico, isto é, o propósito de consecução de um fim ulterior, bastando a
consciência de se estar criando um perigo a alguma relação jurídica, em detrimento
alheio” (in Código Penal, Vol. IV, página 264).
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Assim,  devidamente  comprovadas  tanto  a  autoria  quanto  a
materialidade, não há que se falar em absolvição.

Por fim, orienta-se o último rogo defensivo no sentido da redução
da reprimenda estabelecida, o que, porém, afigura-me impossível. 

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu grau mínimo,
pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, majorá-la
para  alcançar  os  objetivos  da  sanção.  E  assim  portou-se,  iniludivelmente,  o  douto
magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua
elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz
monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais.  Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo, reconhecendo, para ambos os acusados, algumas delas desfavoráveis.

Ressalte-se, a propósito, o excelente pronunciamento do Pretório
Excelso. Vejamos:

“O Juiz  tem poder  discricionário  para  fixar  a  pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que
devem orientar  a  individualização  da  pena-base,  de
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para
que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF,  HC 76.196-GO,  2.ª  T.,  rel.  Maurício  Correa,
29.9.1998, in RTJ 176/743).

Assim, considerando que a fixação da pena-base acima do mínimo
legal  apresenta-se,  no  presente  caso,  em  quantidade  necessária  e  suficiente  para
reprovação e prevenção do delito, há que se manter a sanção cominada.

Registro, por fim, que o magistrado laborou em equívoco quando
procedeu ao cálculo aritmético com relação a pena pelo delito tipificado no art. 180, §
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3º, do CP, pois fixou como pena final o  quantum  de 04 (quatro) meses, quando na
verdade deveria ser 05 (cindo) meses de detenção. 

Com  relação  a  esse  tópico,  deixo  de  fazer  qualquer  reparo,
considerado que o recurso é exclusivo da defesa e a alteração pioraria sua situação, o
que é impossível diante do princípio do non reformatio in pejus.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Expeça-se  mandado de prisão.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim, Relator, o
Dr.  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13
(treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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