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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL  N.º  0001136-95.2013.815.2002  –  Comarca  de  3ª  Vara
Criminal da Capital/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Patrick Cavalcanti da Costa Villarim 
ADVOGADO: Theles Bustorff Feodrippe de Oliveira Martins(OAB/PB 19.532)
APELADA: Justiça Pública

FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO,
DIPLOMA  DE  CONCLUSÃO  DE  ENSINO
TÉCNICO.  CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  SÚPLICA  PELA  ABSOLVIÇÃO  POR
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 298 DO CÓDIGO
PENAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
TÉCNICO EMITIDO POR ENTIDADE PRIVADA COM
AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO.  CONFISSÃO
DO  FATO  DELITUOSO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  CONFIGURADAS.  CONHECIMENTO  E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não se cogita de atipicidade da conduta, por falsificação
grosseira, se o documento não apresentava sinais claros e
evidentes  de  adulteração  e  demonstrou  efetiva
potencialidade lesiva.

Resta configurado o delito de falsidade material quando o
agente confecciona  certificado de conclusão de curso de
ensino técnico, inserindo os dados pessoais, nos moldes do
verdadeiro,  com  potencialidade  lesiva  para  enganar  e
causar prejuízo a outrem. 

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 harmonia com o parecer, negar provimento ao
recurso. 

Relatório

Patrick Cavalcanti da Costa Villarim, foi denunciado perante o
Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba de João Pessoa/PB, como
incurso, nas sanções dos arts. 297 e 304, do Código Penal, sob a acusação de haver,
falsificado Diploma conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem, e se utilizado de
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tais documentos, requereu a sua inscrição profissional junto ao Conselho Regional de
Enfermagem da Paraíba, em 07 de janeiro de 2010.

Anexou  ao  requerimento  um Diploma  de  conclusão  do  curso
técnico de Enfermagem, promovido pelo CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS EM
SAÚDE (CEAS), localizado em Campina Grande/PB.

Outrossim, a exordial reporta que uma denúncia anônima levou
o Conselho Regional a apurar os fatos.

Ao  diligenciar  sobre  a  autenticidade  do  diploma,  o  Conselho
Regional de enfermagem foi informado pelo CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS
EM SAÚDE (CEAS), que o réu “jamais fez parte do corpo discente da instituição de
Campina Grande/PB

Nas  investigações  preliminares,  o  réu  compareceu  diante  do
procurador de República, e confessa a falsificação (fls. 35).

Denúncia recebida em 09 de dezembro de 2010 (fls. 07/09).

Defesa preliminar apresentada (fls. 27/28).

O processo seguiu regular instrução, com interrogatório (fls. 99-
DVD), alegações finais do MP (fls. 101/109) e da defesa (fls. 114/119).

Decisão da Juíza federal reconhecendo a incompetência absoluta
da Justiça Federal em 24/08/2012 (fls. 122/124/v).

Remetidos os autos ao juízo comum, o Parquet de primeiro grau,
ratifica e retifica a denúncia em 02 de abril de 2013 (fls. 143).

Recebida  a  denúncia  perante  o  juízo  da  3ª  Vara  Criminal  da
comarca da Capital em 03 de abril de 2013 (fls. 144).

Nova defesa prévia apresentada às fls. 159/162.

Instrução  concluída,  com  interrogatório  (fls.  205-  DVD),
alegações finais do MP (fls. 208/209) e da defesa (fls. 210/217).

Na  sentença  (fls.  218/223/v),  entendendo  estarem  provadas  a
materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 297, o juiz julgou procedente em
parte a pretensão punitiva do Estado, condenando o acusado nas penas do art. 297,
caput e absolveu da imputação descrita no art. 304, fixando a pena definitiva em 02
(dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 10 (dez)
dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.
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Contudo, em face da presença dos requisitos traçados no art. 44,
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de
serviços à comunidade e interdição temporária de direitos).

Inconformado com o decisório adverso, recorreu o censurado da
r. sentença (fls. 227), alegando nas razões recursais de fls. 231/237, a absolvição do
sentenciado, sob o argumento de atipicidade da conduta, pois no seu entendimento, a
falsificação grosseira não caracteriza crime.

Reclama,  também,  que  o  documento  falsificado  era  de  uma
instituição particular. Por isso, não poderia ter sido condenado no tipo previsto no art.
297, devendo-se aplicar ao caso, o mandamento contido no art. 298, do Código Penal,
sentenciando-o  na  pena  mínima,  ou  seja,  01  (um)  ano  de  reclusão.  E,  como
consequência, seguir o mandamento prescrito art. 89, da Lei nº 9.099/1995, com a
remessa dos autos ao Ministério Público, para que se proceda a proposta de suspensão
do processo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 231/239, pela manutenção da
sentença.

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 244/252).

É o relatório.

VOTO:

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo e independe de preparo, por tratar-se de
ação penal pública (TJPB, Súmula 24). Portanto, conheço do recurso.

Pelo  caderno  processual,  está  evidenciado  a  presença  do  tipo
delineado na sentença. A confissão detalhada do sentenciado impede uma reforma do
julgado.

A defesa  aduz  que  o  fato  é  atípico  por  ser  uma  falsificação
grosseira. Porém, não foi o que apontou os autos, tanto é verdade que foi necessário o
Conselho, órgão fiscalizador da profissão, solicitar informações do sentenciado junto
a entidade responsável pelo curso técnico, para saber se realmente ele havia concluído
o curso.

Outrossim, não assiste razão o argumento da defesa de que se
trata  de  documento  privado.  Isto  porque,  a  instituição  que  teve  o  certificado
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falsificado,  segue  as  linhas  traçadas  pela  Lei  de  diretrizes  Básicas  da  Educação
(9.394/1996). que diz no art. 7º, I e II, que diz: 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas
as seguintes condições:

I  -  cumprimento  das  normas  gerais  da  educação
nacional e do respectivo sistema de ensino;

II  -  autorização  de  funcionamento  e  avaliação  de
qualidade pelo Poder Público;

Sendo  assim,  se  presta  um  serviço  público  autorizado  e
fiscalizado pelo Estado, o documento emitido é público e, sua falsificação comporta a
aplicação do art. 297 do Código Penal.

Prescreve o art. 297, do Código Penal:

“Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou
alterar documento público verdadeiro:
 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. (...)”

Duas, portanto, são as formas de condutas inscritas no tipo do art.
297.  A primeira delas é a de falsificar,  que significa criar materialmente,  fabricar,
formar,  contrafazer  o  documento,  ou  integralmente  ou  acrescentando  algo  a  um
escrito,  inserindo  dizeres  em  espaço(s)  em  branco.  A segunda  é  a  de  alterar  o
documento verdadeiro, excluindo termos, acrescentando dizeres, substituindo palavras
etc.

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” (Código Pena, Vol. IV, página 264).

Nesse esteio, outro não é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal. Verbis:

“O  elemento  subjetivo  do  crime  de  falsidade  é  o  dolo
genérico e não o específico.”  (Rel. Min. Luiz Gallotti –
RT 461/450)
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Pois  bem,  exsurge  dos  autos  que  o  recorrente,  falsificou  um
diploma  de  conclusão  de  um curso  técnico  de  enfermagem e  confessou  o  delito,
justificando que precisava trabalhar para custear as despesas da família.

Em relação ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no
art. 298 do Código Penal, não existem elementos nos autos para atender o pleito.

O  fato  do  diploma  ser  expedido  por  uma  entidade  de  ensino
particular, não remete a conclusão que se trata de um documento privado. De fato, a
instituição  é  particular,  porém,  exerce  uma  delegação  de  interesse  público,  sendo
fiscalizada por isso. 

A materialidade e autoria delitiva do tipo imposto na sentença
estão sobejamente demonstrados pela documentação, que indica ser o diploma falso;
bem como pelo próprio interrogatório do réu e depoimentos testemunhais.

Adstrito ao tema, proclama a jurisprudência:

TJSP: “FALSIDADE  DOCUMENTAL  –  Documento
público – Falsificação de conclusão de certificado de 2º
grau – Consumação.

EMENTA: PENAL - USO DE DOCUMENTO FALSO -
DIPLOMA DE  CONCLUSÃO  DE  ENSINO  MÉDIO  -
ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA TIPICIDADE MATERIAL,
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E CRIME IMPOSSÍVEL
-  TESES  NÃO COMPROVADAS  -  SUFICIÊNCIA DE
PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

- Não se cogita de atipicidade da conduta, por falsificação
grosseira, se o documento não apresentava sinais claros e
evidentes  de  adulteração  e  demonstrou  efetiva
potencialidade lesiva.

-  O  crivo  da  autenticidade  documental  não  deve  ser
tomado a partir  da experiência  de agentes públicos,  mas
pela capacidade de enganar um homem médio.  (TJMG -
Apelação  Criminal   1.0024.13.285846-5/001,  Relator(a):
Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  10/05/2017,  publicação  da  súmula  em
17/05/2017) 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE USO
DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  FALSIFICADO  -
MATERIALIDADE  INCONTESTE  -  EXTENSA
DOCUMENTAÇÃO  COMPROBATÓRIA  -
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PRESCINDIBILIDADE  DE  LAUDO  PERICIAL  -
AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS PROVAS -
CONFISSÃO  DO  ACUSADO  ACERCA DO  USO  DO
DOCUMENTO  -  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
DOLO  -  INADMISSIBILIDADE  -  ADMISSÃO  DA
COMPRA DO  DOCUMENTO  SEM  FREQUÊNCIA À
ESCOLA MENCIONADA E  SEM  REALIZAÇÃO  DE
QUALQUER  PROVA  -  CONFIGURAÇÃO,  NO
MÍNIMO,  DO  DOLO  EVENTUAL  -  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -  Não havendo hierarquia  entre  as  provas  no processo
penal pátrio, prescindível se mostra a realização de exame
pericial  para  atestar  a  falsidade  de  documento,  se  tal
constatação  se  revela  inconteste  por  inúmeras  outras
provas constantes dos autos. II - Não há falar em ausência
de dolo no uso do documento falso, no caso, um diploma
escolar, se o réu confessa tê-lo comprado sem frequentar a
escola  ou  qualquer  curso  e  nem  mesmo  ter  realizado
provas para obtê-lo, pois neste contexto, configurado resta,
no mínimo, o dolo eventual.  (TJMG -  Apelação Criminal
1.0079.10.034348-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Luziene
Barbosa  Lima  (JD  Convocada)  ,  6ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  16/03/2017,  publicação  da
súmula em 29/03/2017) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTO  PÚBLICO  (ART.  297  DO  CÓDIGO
PENAL).  CONTRAFAÇÃO  EM  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.
MATERIALIDADE  ATESTADA  PELA  PROVA
PERICIAL, QUE CONCLUIU HAVER FALSIDADE NO
OBJETO  MATERIAL.  INSERÇÃO  DE  DADOS
PESSOAIS  E  RECALQUE  SOBRE  O  NOME  DA
DIRETORA  DO  ESTABELECIMENTO
EDUCACIONAL.  AUSÊNCIA  DE  FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.  FALSIDADE  HÁBIL  A  CAUSAR
PREJUÍZO A OUTREM. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA.  APELO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.
Resta configurado o delito de falsidade material quando o
agente confecciona certificado de conclusão de curso de
ensino  médio,  inserindo os  dados  pessoais  de  terceiro  e
efetuando  recalque  sobre  a  assinatura  da  Diretora,  nos
moldes  do  verdadeiro,  com  potencialidade  lesiva  para
enganar  e  causar  prejuízo  a  outrem.   (TJSC,  Apelação
Criminal n. 2012.023362-0, de Campos Novos, rel.  Des.
Francisco Oliveira Neto, j. 10-07-2012).
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FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO.
Histórico  escolar  de  conclusão  do  ensino  médio.  Prova
robusta da autoria e da materialidade delitiva. Falso apto a
enganar o homem médio. Crime impossível não verificado.
Condenação mantida. Penas fixadas no piso, substituída a
privativa de liberdade, em regime aberto, na forma do art.
44, do CP. Apelo provido parcialmente para substituição da
sanção corporal por uma restritiva de direitos, consistente
na  prestação  de  serviços  à  comunidade,  cancelada  a
prestação  pecuniária,  e  por  dez  dias-multa,  de  unidade
mínima.  (Relator(a):  Tristão  Ribeiro;  Comarca:  São
Bernardo do Campo; Órgão julgador: 10ª Câmara Criminal
Extraordinária; Data do julgamento: 19/05/2017; Data de
registro: 27/05/2017)”

Nesse  norte,  diante  de  tudo já  esposado,  em harmonia  com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao apelo para manter a
condenação  do  réu  Patrick  Cavalcanti  da  Costa  Villarim, de  acordo  com  a
determinação contida no art. 297, caput, do Código Penal.

É como voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor,  e  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio, vogal).

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, em 22
de maio de 2018.

João Pessoa, 23 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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