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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0000042-44.2015.815.2002  –  Comarca  de  Água
Branca/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Ministério Público
APELADO: Anderson Carneiro da Cunha Leite
ADVOGADO: Luiz Pereira do Nascimento Júnior (OAB/PB 18.895)
2º APELANTE: Anderson Carneiro da Cunha Leite
ADVOGADO: Luiz Pereira do Nascimento Júnior (OAB/PB 18.895)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  USO DE DOCUMENTO
FALSO.  ART.  315  DO  CPM.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INVIABILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUBITÁVEIS.  ALEGAÇÃO
DE  QUE  A  FALSIDADE  É  GROSSEIRA.  NÃO
CONSTATAÇÃO.  FALSIDADE  QUE  SÓ  FOI
DESCOBERTA EM RAZÃO DAS REDES SOCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO  DA  PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS
(ART. 69 DO CPM). PODER DISCRICIONÁRIO DO
JUIZ.  QUANTIDADE  NECESSÁRIA  PARA
REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  DELITO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.  Materialidade  e  autoria  delitivas  devidamente
comprovadas pelo lastro probatório, evidenciando que o
condenado fez uso de atestado médico falso.

2.  A falsidade do documento não pode ser considerada
grosseira,  já  que  só  foi  descoberta  em razão de  uma
mensagem  publicada  na  rede  social,  onde  o  acusado
dava a entender que estava numa casa de festas. Sendo
feita as investigações de praxe,  inclusive com Exame
Grafotécnico  (fls.  210-211),  que  concluiu  que  “os
grafismos  e  rubricas  aposta  [sic]  no  documento
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questionado divergem dos grafismos e rubrica aposto
no documento padrão”.

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.

RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
RECONHECIMENTO  DA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE
COMETEU  NOVO  CRIME  APÓS  TRANSITO  EM
JULGADO  DE  OUTRA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  REDIMENSIONAMENTO  DA
REPRIMENDA.  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME
PRISIONAL.  APLICABILIDADE.  PROVIMENTO
DO RECURSO. 

1. Havendo provas de que o acusado possui condenação
anterior com trânsito em julgado (processo nº 0000717-
14.2010.815.0181),  deve  incidir  a  agravante  da
reincidência.

2. Com o reconhecimento e aplicação da agravante da
reincidência, faz-se necessário o redimensionamento da
pena.

3. O regime prisional deve ser alterado para o fechado
pois  além  do  recorrente  ser  reincidência,  todas  as
circunstâncias do art. 69 do CPM, foram valoradas em
seu desfavor.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa e  dou
provimento ao recurso do Ministério Público, aplicando a agravante da reincidência e
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redimensionando a pena, com modificação do regime prisional para o fechado. Expeça-
se  mandado  de  prisão,  após  o  decurso  de  prazo  de  Embargos  de  Declaração,  sem
manifestação.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Água  Branca/PB,  Anderson  Carneiro  da
Cunha Leite foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 311 e 315, c/c o 79, todos
do CPM, em razão dos fatos a seguir narrados:

“(…)
Dimana das peças informativas anexas que o increpado
falsificou atestado médico e fez uso deste documento,
em  ato  atentatório  contra  o  serviço/administração
militar.

O  soldado  em  comento  não  compareceu  para  os
serviços dos dias 05 e 09 de julho de 2014, os quais
estava devidamente escalado - ver escalas de serviço
constantes às fls. 94/142.

Como  justificativa  dessas  ausências,  o  militar
apresentou  atestado  médico  de  cinco  dias  de
afastamento,  a  contar  do  dia  04/07/2014.  Em  tese,
ambos os serviços - dias 05 e 09 de julho - estariam
por  ele  abrigados.  Contudo,  o  Comandante  da  4ª
CIPM.,  local  de  lotação  do  SD  Leite,  tomou
conhecimento que o soldado postou mensagem em rede
social  (“Whatsapp”) de que estaria em uma casa de
eventos, desfrutando de momento de lazer, conforme a
mensagem às fls. 13 ("10 mulheres pra um homem aqui
no bebericos prime"), episódio dissonante com as razões
de seu afastamento. 
(...)”. 

Concluída a instrução processual, o magistrado sentenciante julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o réu nas penas do art.  315,
caput, e 30, I, ambos do CPM, aplicando a reprimenda da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou uma pena-base em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Reconheceu a existência da agravante da
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reincidência, no entanto, deixou de aplicar, justificando que ela não foi observada na
Sessão de Julgamento. Em seguida, tornou a pena base como definitiva, a ser cumprida
em regime inicialmente semiaberto. 

Insatisfeitos  com a decisão,  tanto o Ministério  Público quanto a
defesa, intentaram recurso de apelação para esta Corte de Justiça, tendo esta pleiteado
pela absolvição do réu e, alternativamente, pela redução da pena (fls. 401-409).

O  Ministério  Público,  por  sua  vez,  requereu  a  aplicação  da
agravante da reincidência a, ainda, a modificação do regime prisional para o fechado
(fls. 396-397).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais e da defesa (fls. 401-409 e
410-411), seguiram os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da lavra
do  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça  convocado,  pugnou  pelo
provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso do réu (fls. 417-421).

É o relatório. 

VOTO

1. DO RECURSO DA DEFESA

1.1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO 

Em sede  recursal,  a  defesa  do  réu  pleiteou por  sua  absolvição,
alegado atipicidade da conduta e, alternativamente, pela redução da pena.

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

Segundo consta do caderno processual, o acusado estava escalado
para trabalhar nos dias 05 e 09 de julho de 2014, no entanto, não compareceu ao serviço
e, para justificar suas ausências, apresentou atestado médico.

Ocorre,  que  ele  enviou,  vida  rede  social  “Whatsapp”,  uma
mensagem dizendo “10 mulheres pra um homem aqui no bebericos prime” (fls. 15), o
que levantou as suspeitas de que o documento apresentado seria falso.

Em  diligências,  ficou  constatado  que  o  atestado  médico
apresentado era oriundo da Clínica Santa Clara, localizada na cidade de Guarabira/PB,
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especializada  em  tratamento  de  saúde  da  mulher  gestante  e,  após  contato,  ficou
demonstrado que o médico subscritor não pertencia ao quadro da clínica.

A materialidade e autoria restaram demonstradas por tudo que foi
apurado desde a investigação administrativa, em especial o Exame Grafotécnico (fls.
210-211) e as declarações do próprio acusado que enviou a mensagem por meio da rede
social “Whatsapp”.

Ao ser interrogado (mídia de fls. 273) o acusado negou que tivesse
adulterado e apresentado o atestado falso, dando sua versão aos fatos; disse que não
esteve na casa de show “Bebericos Prime”; que passou na frente da casa de show e
estava lotada e fez o comentário, por “Whatsapp”; que passou a mensagem mais não
estava no Bebericos, estava passando em frente.

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,  tendo o  recorrente  apresentado o atestado médico  falso,
com o objetivo de justificar  suas  faltas,  resta  indubitável  que praticou o tipo penal,
sobremodo porque o documento inquinado de falso foi empregado na sua destinação
específica.

Vejamos trechos do parecer ministerial (fls. 419):

“(…)  resta  presente  no  caderno  processual  provas
inequívocas  no  sentido  de  que  o  acusado  fez  uso  de
documento  falso,  no  caso  um  atestado  médico,
caracterizando desta forma o crime do art. 315, do CPM.
(…)”.

A  conduta  do  agente  é,  portanto,  idônea,  quando  apresentou
documento falso, no caso, atestado médico, fato, por si só, caracterizador do crime.

Nessa  esteira,  é  de  bom alvitre  transcrever  jurisprudência,  que
revela a configuração do crime pelo simples uso de documento falso, in verbis:

“APELAÇÃO-CRIME.  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO.  ATESTADO MÉDICO PARTICULAR.  ART.
304,  C/C  ART.  298,  DO  CP.  PERÍCIA.
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DISPENSABILIDADE. FALSO COMPROVADO POR
OUTROS  MEIOS  DE  PROVA.  MÉRITO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  I  -  A  perícia  não  é
indispensável  para  comprovação  da  materialidade
delitiva,  podendo  a  falta  ser  suprida  por  outros
elementos de prova. Precedentes do STJ e TJRS. II - O
réu  fez  uso  do  atestado  falso  para  obter  licença  de
saúde. O médico que o atendeu confirmou em juízo a
falsidade documental, bem como ter sido procurado por
uma funcionária da empresa onde o réu trabalhava, em
face da suspeita de que o segundo documento por ele
apresentado era falso. III - Tratando-se de delito formal,
basta  o  uso  do  documento  falso,  independente  do
prejuízo.  APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA”.
(TJRS  -  Apelação  Crime  Nº  70075750323  –  Rel.:
Rogerio Gesta Leal – DJ: 07/12/2017)

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).

Ademais, as alegações de que a conduta seria atípica, considerando
que o documento foi fabricado de forma grosseira, o pedido deve ser rejeitado.

Isso porque, por tudo que foi apurado durante a instrução, sabe-se
que a verdade, de que o atestado era falso, só foi descoberta em razão de uma mensagem
publicada na rede social,  onde o acusado dava a  entender que estava numa casa de
festas. Sendo feita as investigações de praxe, inclusive com Exame Grafotécnico (fls.
210-211),  que  concluiu  que  “os  grafismos  e  rubricas  aposta  [sic]  no  documento
questionado divergem dos grafismos e rubrica aposto no documento padrão”.

 Assim,  devidamente  comprovadas  tanto  a  autoria  quanto  a
materialidade, não há que se falar em absolvição.

1.2. DA REDUÇÃO DA PENA BASE
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Em  sede  recursal,  a  defesa  pede  ainda,  pela  redução  da  pena
alegando  que  a  mesma  foi  aplicada  de  forma  exacerbada,  “uma  vez  que  todas  as
circunstâncias são próprias do tipo penal, não podendo contar de maneira prejudicial
ao réu”.

Mais uma vez o pedido não deve ser acolhido.

Guilherme  de  Souza  Nucci,  em  seu  livro  Código  Penal
Comentado, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p. 328, diz que a fixação da pena
trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à
suficiência para prevenção e reprovação da infração penal.

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.  69  do  Código  Penal  Militar,
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.  69  do  Código Penal
Militar, reconhecendo todas elas, desfavoráveis ao recorrente.

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).
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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.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O  representante  do  Ministério  Público  apelou  a  esta  superior
instância requerendo o reconhecimento e aplicação da agravante da  reincidência  e a
definição do cumprimento de pena no regime fechado.

O art. 70, I, do CPM, dispõe que:

“(…)
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando
não integrantes ou qualificativas do crime:
I - a reincidência;
(...)”.

E  o  art.  71  do  CPM  define  quando  ela  deverá  ser  aplicada,
vejamos:

“Verifica-se  a  reincidência  quando  o  agente  comete
novo crime, depois de transitar em julgado a sentença
que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior”.

No caso dos  autos,  da  atenta  leitura  ao  caderno processual,  em
especial  às fls.  307,  onde consta a Certidão de Antecedentes Criminais,  vê-se que o
acusado já possui condenação anterior com trânsito em julgado (processo nº 0000717-
14.2010.815.0181),  devendo,  por  essa  razão,  incidir  a  mencionada  agravante,  como
pleiteou o Ministério Público.

Por essa razão passo a nova dosimetria:

Na 1ª fase, mantenho a análise feita pelo magistrado de 1º grau e
fixo, da mesma forma, a pena base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Não há atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência, elevo a pena em 02 (dois)
meses, ficando, em definitivo, diante da ausência de outras causas modificativas, em 04
(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,  a ser cumprida em regime fechado,
considerando a reincidência e, ainda, o art. 33, § 3º, do CP.
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Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso  da  defesa  e  dou
provimento ao recurso do Ministério Público, aplicando a agravante da reincidência e
redimensionando a pena, com modificação do regime prisional para o fechado.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, como voto, dele participando, além de mim,
Relator,  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e o Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 08
(oito) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 09 de março de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
            -- Relator --
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