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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE  IDEOLÓGICA
(ART. 299  DO CP). ABSOLVIÇÃO. RECURSO  DO
ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
SUSPEIÇÃO  DE  TESTEMUNHA.  NÃO
OFERECIMENTO  DA CONTRADITA EM  MOMENTO
OPORTUNO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  INSURGÊNCIA
NA FASE RECURSAL. INDICAÇÃO DE DATA ERRADA
DO  RECEBIMENTO  DE  ATESTADO  MÉDICO.
AUSÊNCIA DE  DOLO.  ATIPICIDADE  DA CONDUTA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Não  apresentada  a  contradita  em  face  de  testemunha  em
momento oportuno, não pode tal questão ser levantada na fase
recursal. 

- Não restando evidenciada a presença do dolo especifico por
parte da denunciada, não há falar na prática do crime previsto
no art. 299 do CP (falsidade ideológica).

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

Trata-se de apelação criminal interposta por Emanoel Paulino
da Silva, assistente de acusação, contra a sentença (fls. 250/255) proferida pelo Juiz de
Direito da Comarca de Alhandra, Antônio Eimar de Lima, que, em consonância com
a posição externada pela defesa e pela representante do Ministério Público (fls.
236/240), julgou improcedente a ação penal proposta em face de Danielle Félix de



Oliveira, em que se apurava possível prática do crime de falsidade ideológica. 

Em suas razões recursais (fls. 260/267), o apelante aduz, em
síntese, que: a ré, de forma deliberada, adulterou a data de recebimento dos atestados
médicos; o exame grafotécnico demonstraria que as assinaturas constantes nos atestados
médicos seriam da própria acusada; a testemunha de defesa Ilka Soares Corrêa da Costa
só  poderia  ser  ouvida  como  declarante;  a  resolução  da  Câmara  de  Vereadores  que
estipula  um  prazo  de  24hs  para  justificar  ausências  a  sessões  não  seria
razoável/proporcional; o recorrido estava sendo alvo de perseguição política.

A apelada, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento
do recurso e pela manutenção da sentença recorrida (fls. 274/283). 

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra  do
Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos, opinou pelo desprovimento  do  recurso.  (fls.
305/306) 

É o relatório.

VOTO.

Narra  a  denúncia  que  a  acusada,  no  dia  28.04.2006,  na
qualidade de funcionária da Câmara Legislativa do Município do Conde, teria recebido
do então Vereador Emanoel  Paulino da Silva  02  (dois)  atestados  médicos ,  cuja
finalidade seria justificar suas ausências nas sessões plenárias.

Ocorre que, segundo a peça acusatória, o ré teria supostamente
adulterado a data de recebimento dos referidos atestados para o dia 02.05.2006,  o
que  caracterizaria  a  prática  do  crime  previsto  no  art.  299,  parágrafo  único,  do  CP
(falsidade ideológica).   

O Juiz de primeiro grau, quando da prolação da sentença, em
harmonia com a posição adotada pela defesa e pelo representante do parquet, entendeu
não existir provas capazes de justificar a condenação da denunciada.

Quanto  à  alegação  da  não  validade  do  depoimento  da
testemunha Ilka Soares Corrêa da Costa,  já que teria ligação com a parte recorrida,
tenho que esta podia ter sido contraditada e não o foi, não sendo cabível tal alegação de
suspeição em sede recursal. 

Da análise dos autos, o ora recorrente teria, no dia 28.04.2006,
entregado 02 (dois) atestados médicos (fls. 179) à acusada, para justificar suas ausências
nas sessões plenárias dos dias 10 e 24 de abril de 2006, sendo que esta teria indicado
como data de recebimento o dia 02.05.2006. Cabe frisar que a processado indica que
houve um engano da sua parte quanto a indicação da data de recebimento em uma das
vias dos atestados.

Acerca do tipo penal examinado, assim dispõe o Código Penal:

Art. 299. Omitir,  em  documento  público  ou  particular,  declaração  que
dele  devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir declaração  falsa ou
diversa da que devia ser escrita,  com o  fim de prejudicar direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:



Pena  –  reclusão,  de  um  a  cinco  anos,  e multa,  se  o  documento  é
público,  e  reclusão  de  um  a  três  anos,  e multa,  se  o documento é
particular.
Parágrafo único.. Se o agente é  funcionário público, e  comete o  crime
prevalecendo-se  do   cargo,  ou   se  a   falsificação  ou  alteração  é  de
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte

Conforme bem pontuo o magistrado de  primeiro  grau,  não  é
possível  inferir,  com base  nas  provas  constantes  nos  autos,  o  dolo  da  recorrida  na
indicação  indevida  da  data  de  recebimento,  com o  fito  de  prejudicar  direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Ora,  para  caracterização do tipo  é  imperioso o  desiderato  do
sujeito em desvirtuar a realidade, a partir da adulteração do conteúdo de um documento
público ou particular.

Desta  feita,  não  evidenciado,  nos  autos,  o  dolo  específico,
caracterizado por um fim especial de agir (elemento subjetivo específico), não se mostra
possível a condenação.

Observa-se,  pois,  que  as  provas  não  se  mostraram  aptas  a
comprovar que a inserção de informação falsa no tocante a data do recebimento dos
atestados,  se deu com o propósito de prejudicar direito,  criar  obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.

Sobre o tema, destaco a posição da jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ARTIGO  299  DO  CÓDIGO  PENAL.
PRELIMINARES  REJEITADAS.  MÉRITO.  DOLO  ESPECÍFICO.  NÃO
COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 
(...)  Para  que  haja  a  consumação  do  delito  de  falsidade  ideológica  é
imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, consistente
na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante,  o  que não restou demonstrado na
presente hipótese. As provas não se mostraram aptas a comprovar que a
inserção de informação falsa no tocante aos dados do importador das
mercadorias,  se  deu  com  o  propósito  de  ludibriar  as  autoridades
alfandegárias,  e,  portanto,  com o objetivo de prejudicar direito,  criar
obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante,
mormente  porque  o  apelante  apresentou-se,  espontaneamente,  como
importador  das  mercadorias,  fornecendo  inclusive  telefones  para
posteriores esclarecimentos. Apelação provida para absolver os réus com
fulcro no artigo 386, VII do código de processo penal.  (TRF 3ª R.; ACr
0000071-68.2009.4.03.6110;  SP;  Primeira  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  José
Lunardelli; Julg. 07/04/2015; DEJF 23/04/2015; Pág. 3553)  

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  -RECURSO
MINISTERIAL.  AUSÊNCIA DE DOLO  ESPECÍFICO.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. I. Para a configuração do delito do art.
299 do CP é necessário a existência de  dolo específico, o que não restou
comprovado nos autos, sendo imperiosa a manutenção da absolvição nos
termos  do art.  386,  III,  do  Código de  Processo  Penal.  (TJMG; APCR
1.0056.07.147655-2/001; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 09/06/2015;
DJEMG 19/06/2015) 

FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  APELAÇÃO.  INSERÇÃO  DE
DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO. Ausência de dolo
específico  de  alterar  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%2520art.%2520299&sid=661ac819.3b6b0af2.0.0%23JD_CPart299


Atipicidade da conduta. Absolvição decretada. Recurso provido. (TJSP;
APL  0002898-58.2010.8.26.0576;  Ac.  8517888;  São  José  do  Rio  Preto;
Segunda Câmara Criminal Extraordinária; Relª Desª Claudia Lucia Fonseca
Fanucchi; Julg. 08/06/2015 

Cabe  argumentar  que,  como  bem  pontuou  o  julgador
monocrático,  não  se  vislumbra  a  relevância  jurídica  dos  fatos,  bem  como  a
potencialidade de dano. É que não haveria como abonar as faltas, uma vez que o prazo
de 24hs para justificação da ausência, já tinha expirado, uma vez que os atestados foram
entregues à processadas, apenas no dia 28 de abril de 2006. 

Tal fato, em meu sentir, corrobora para não configuração do tipo
penal, haja vista a inexistência de alteração de fato jurídico relevante, capaz de gerar
prejuízo decorrente indicação errônea do recebido nos atestados.

Há  que  se  destacar  que  o  tema  relacionado  a  exiguidade  do
prazo  conferido  pela  Câmara  Municipal  do  Conde,  para  que  os  parlamentares
justificassem suas ausências, refoge do âmbito da presente ação penal, cuja finalidade é
examinar  a  prática  de  conduta  ilícita  por  parte  de  determinado  sujeito  e,  caso
configurada o cometimento do injusto penal, aplicar a respectiva pena.

Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos
Navarro Serrano, 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, 13 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


