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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO.
ALTERAÇÃO  DA  DATA  DE  ADMISSÃO  NA
CARTEIRA  DE  TRABALHO  E  PREVIDÊNCIA
SOCIAL.  POSSIBILIDADE  DE  LESÃO  À
PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  INTERESSE  DA  UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. DECLINAÇÃO
DA  COMPETÊNCIA  EM  FAVOR  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.
-  A Terceira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao
julgar o conflito de competência nº 127.706/RS, entendeu
que o crime de falsificação de documento público, quando
implicar em alteração ou omissão de dados que deveriam
constar na CTPS do obreiro, deve ser julgado pela Justiça
Federal, tendo em vista a possibilidade de causar lesão aos
órgãos previdenciários.
- Verificada a incompetência absoluta da Justiça Estadual
para julgar e processar o presente feito, necessário se faz a
declaração de nulidade dos atos decisórios e a consequente
remessa dos autos para a Justiça Federal.

RELATÓRIO
Vistos, etc.

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, que absolveu o
réu  RICARDO ARCELA COSTA da acusação de ter praticado o crime previsto no
artigo 297 do Código Penal em vigor (falsificação de documento público).



Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que o réu,  na
qualidade de proprietário da empresa de segurança NAJA, contratou, no dia 14/10/2005,
o vigilante Thyrson Wilker como funcionário da aludida empresa, assinando sua CTPS
naquela data. Ocorre que, meses depois, o irmão do acusado, identificado apenas como
Hugo, solicitou a carteira de trabalho e colocou uma outra folha por cima da assinatura,
passando a constar data de admissão diversa. Ocorre que a vítima já tinha ciência que a
empresa estava forjando datas de admissões,  razão pela  qual  xerocopiou a  folha da
CTPS que continha a assinatura original e autenticou.

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso no
artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público).

Recebida a denúncia em 12/06/2015  (fl. 97), o réu foi
regularmente citado,  apresentando  defesa  às  fls.  102/111,  na  qual  pugnou  pela  sua
absolvição.

Durante a instrução processual, realizou-se perícia na CTPS do
obreiro e o laudo conclusivo foi encartado às fls. 195/197. 

Finda a instrução processual, o  Juiz  Geraldo  Emílio  Porto
proferiu sentença (fls. 262/265), ocasião em que entendeu não existir provas suficientes
para a condenação, razão pela qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o réu Ricardo Arcela Costa.

Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs apelação
criminal,  por meio da qual pugnou pela reforma do julgado ao argumento de que a
materialidade e autoria do crime encontram-se amplamente provadas. Aduz que o laudo
constatou  ter  sido  colada  uma  etiqueta  sobre  a  assinatura  original  do  documento,
modificando a  data  de  admissão  da  vítima  na  empresa  do  acusado.  Ressalta  que  a
conduta  criminosa  recai  sobre  o  réu,  já  que  ele  era  o  proprietário  da  empresa
contratante. 

Em contrarrazões, a defesa rebate os argumentos acusatórios  e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 275/296).

  É o relatório.
  Decido.

Apreciando  atentamente  os  elementos  acostados  aos  autos,
entendo que a Justiça Estadual não possui competência material para julgar o suposto
crime imputado ao réu. A conduta descrita na peça proemial acusatória se amolda, em
verdade, ao §3º do artigo 297 do Código Penal, que trata especificamente da alteração
da carteira de trabalho mediante declaração falsa ou diversa da que deveria ter  sido
escrita. Vejamos:

Art. 297 – Falsificar,  no todo ou em parte, documento público, ou
alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:
II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou
em documento que deva produzir efeito perante a previdência social,
declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;



No caso dos autos, a denúncia afirma que a CTPS da vítima foi
inicialmente assinada com data 14/10/2005 (fl. 14). Posteriormente, a data foi alterada,
passando a constar o dia 01/08/2006 (fl. 16). Ocorre que esse suposto falseamento da
realidade,  caso  comprovado,  não  prejudica  somente  o  obreiro,  mas,  igualmente,  a
previdência social, já que todos os recolhimentos previdenciários são devidos de acordo
com a data de admissão informada na CTPS.

Tanto  é  assim  que  o  tipo  supramencionado  foi  incluído  no
Código Penal pela Lei Federal nº 9.983/2000 que dispõe exatamente acerca dos crimes
previdenciários. Na doutrina, o autor Cleber Masson bem discorre sobre o tema, senão
vejamos1: verbis,

“[...]  O  §3º  foi  acrescentado  pela  Lei  9.9983/2000,  relativa  aos
crimes contra a Previdência Social, com a finalidade de substituir os
delitos anteriormente previstos no art. 95, g, h e i, da Lei 8.212/1991.
O legislador ampliou o rol dos documentos públicos por equiparação,
constante  do §2º  do art.  297.  De fato,  o  bem jurídico penalmente
tutelado é a fé pública dos documentos relacionados à Previdência
Social. [...]”

E ainda:

“[...]  A Carteira  de Trabalho e  Previdência Social  funciona como
parâmetro  para  o  cálculo  de  pagamento  dos  benefícios
previdenciários, uma vez que nela são lançados os valores do salário
de contribuição. […];

Como  dito,  o  réu  é  acusado  de  suprimir  quase  um  ano  de
trabalho  da  CTPS  da  vítima  Thyrson  Wilker,  porém,  essa  supressão  pode  não  ter
causado prejuízos apenas ao obreiro, mas também à Previdência Social, razão pela qual
parece  ser  palmar  o  interesse  da  União  no feito,  nos  termos  do artigo  109,  VI,  da
Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento por
meio de decisão proferida pela Terceira Seção – órgão formado pelas turmas criminais
daquele Tribunal. Nesse sentido, destaco: verbis,

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA
A FÉ PÚBLICA. OMISSÃO DE DADOS NA CTPS. ART. 297,§ 4º,
DO  CÓDIGO  PENAL.  JUSTIÇA  ESTADUAL  E  JUSTIÇA
FEDERAL.  SUJEITO PASSIVO PRIMÁRIO DA CONDUTA:  O
ESTADO. LESÃO DIRETA A INTERESSE, BENS E SERVIÇOS
DA UNIÃO.  ART.  109,  IV,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
Omitir o nome ou a qualificação do segurado, a quantia paga a título
de salários e verbas acessórias, bem como o prazo do contrato de
trabalho (ou  a  informação de  que  se  trata  de  contrato  por  prazo
indeterminado) em documento destinado à Previdência Social tipifica
o crime do artigo 297, § 4º, do Código Penal. 2. O dispositivo legal
incrimina a conduta omissiva de deixar de inserir em qualquer um
daqueles documentos relacionados nos incisos do § 3º do art. 297 o
nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência
do  contrato  de  trabalho  ou  de  prestação  de  serviço.  A  omissão

1 MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense.



criminosa é restrita a esses dados, não exigindo o tipo a obtenção de
qualquer outra informação. 3. O sujeito passivo primário do crime
omissivo  do  art.  297,  §  4º,  do  Diploma  Penal  é  o  Estado,  e,
eventualmente,  de  forma  secundária,  o  particular,  terceiro
prejudicado, com a omissão das informações, referentes ao vínculo
empregatício e a seus consectários da CTPS. Cuida-se, portanto de
delito que ofende de forma direta os interesses da União, atraindo a
competência da Justiça Federal, conforme o disposto no art. 109, IV,
da  Constituição  Federal.  5.  Conflito  conhecido  para  declarar
competente  o  JUÍZO   FEDERAL  DA  VARA  DAS  EXECUÇÕES
FISCAIS E CRIMINAIS DE CAXIAS DO SUL - SJ/RS, ora suscitado.
(CC  127.706/RS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 03/09/2014) – g.n.

O §4º do artigo 297 corresponde justamente à forma omissiva do
crime previsto no §3º,  II,  do mesmo artigo,  de modo que,  nesses casos,  o principal
sujeito  passivo  do  crime  é  a  União,  figurando  o  obreiro  como  sujeito  passivo
secundário.

Diante de tais considerações, escudado pelos artigos 564, I, e
567, do  Código  de  Processo  Penal, declaro  a  nulidade  dos  atos  decisórios  e
determino a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Publicações e intimações necessárias.

João Pessoa-PB, 07 de junho de 2016.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator
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