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APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME  MILITAR (USO DE
DOCUMENTO  FALSO)  —  ABSOLVIÇÃO  —
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL  —   ALEGAÇÃO  DE
EXISTÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  LASTREAR  UM
DECRETO  CONDENATÓRIO  —  ACATAMENTO  —
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  SUFICIENTES   DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS  —
CONDENAÇÃO  —  QUANTUM DA REPRIMENDA QUE
PERMITE A SUSPENSÃO DA PENA — CONCESSÃO —
PROVIMENTO. 

—  Comprovadas  a  materialidade  do  fato  típico  e  a  autoria
delitiva na pessoa do réu, a condenação é medida que se impõe.

—  A execução da pena privativa da liberdade,  não superior a
dois  anos,  pode  ser  suspensa,  por  dois  a  seis  anos,  quando
peenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 84 do CPM.
Hipótese dos autos. 

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 dar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator. 

 
RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  pelo  Minsitério
Público do Estado da Paraíba, em face da sentença das fls. 496/498, prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça Militar do Estado da Paraíba e proclamada pela Juíza



de Direito da Justiça Militar  Thana Michelle Carneiro Rodrigues, nos autos da ação
penal  acima numerada promovida contra  Pedro Carlos da Silva Filho,  que julgou
improcedente a denúncia, absolvendo o denunciado da imputação prevista no art.
315 do CPM (uso de documento falso). 

Diz a denúncia:

(...)

Emanam  dos  autos  investigatórios  que  no  dia  04  de  agosto  de  2013  o
increpado que encontrava-se na função condutor da viatura prefixo 5277 no
Destacamento  Policial  na  cidade  de  Cuitegi-PB,  quando  por  volta  das
15h0Omin  ao  realizar  rondas  ordinárias  nas  imediações  da  Barragem
daquele  município  a  viatura  caiu  em  uma  espécie  de  vala  presente  na
estrada.
Que o acusado providenciou que a viatura fosse retirada da vala com auxílio
de terceiros,  porém ao retirá-la constatou danos no radiador da viatura,  e
portanto, providenciou que ela fosse rebocada para o interior do 42 BPM em
Guarabira-PB.
Ocorre que o Chefe do Setor de mecanização do citado Batalhão indagou ao
increpado  se  ele  tinha  imagens  do  sinistro  para  encaminhar  a  Empresa
Quality, que então, o acusado encaminhou as fotos.
No entanto, a Empresa Quality encaminhou expediente a DAL informando
que as fotos remetidas estavam adulteradas por programa de computador, e
desta  maneira  fora  mandando  instaurar  o  Inquérito  Técnico  e
consequentemente, o presente caderno investigativo.
O acusado declarou que não viu a vala devido ela está encoberta com muita
vegetação,  o  que  terminou  caindo,  e  que  as  fotos  que  foram forjadas  e
entregues por ele de fato tinha mais vegetação do que as originais.
O increpado confirma que apenas uma foto foi adulterada pelo seu amigo de
nome IVAN, como uma brincadeira, pois este não sabia que as fotos iriam
ser utilizadas para um procedimento administrativo. Porém, no decorrer as
investigações  descobriu-se  que  mais  fotos  foram  adulteradas,  as  fotos
adulteradas está com excesso de vegetação.
Ás  fls.334 a 346  consta Exame Técnico pericial realizado no CD com as
fotos  entregues  pelo  denunciado,  onde  os  peritos  concluíram  que  houve
adulteração com "ALTERAÇÕES GROTESCAS" em algumas fotos.
Ora, as adulterações nas fotos só demonstram que houve manobra ardilosa
de maquiar, esconder e induzir a erro a apuração administrativa, retardando
uma pseudo-realidade do local do sinistro para coadunar com os argumentos
do denunciado.
Mesmo que o acusado não tenha sido o responsável pela falsificação, este
sim, se utilizou das fotos forjadas e entregou a Administração Pública de
forma leviana, induzindo a erro, mas que por fim, foi descoberto a tempo tal
façanha.
Da forma como agiu, incorreu o   3  2   SGT PEDRO CARLOS DA SILVA
FILHO, na cominação do Art.315 (USO DE DOCUMENTO FALSO),  do
Código Penal Militar, razão pela qual é oferecida a presente Denúncia, que se
espera seja recebida e autuada, instaurando-se a ação penal competente, com a
citação  do denunciado para  ser  interrogado,  prosseguindo o feito  até  final
condenação, nos termos do art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar.

(...)

Em suas  razões  recursais,  fls.  499/502,  alega  o  apelante,  em



síntese, que a materialidade e autoria delitivas restam sobejamente provadas, inclusive
com  a  confissão  qualificada  do  réu,  não  sendo  crível  a  tese  defensiva  de  que  as
fotografias falsas foram apresentadas ao setor administrativo do quartel, provenientes de
uma brincadeira  entre  amigos,  mormente  porque  as  fotografias  foram usadas  como
prova num procedimento administrativo que visava à apuração de responsabilidade do
denunciado em um acidente automobilístico. Pugna, então, pela condenação do réu. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  506/520,  o  apelado  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença recorrida. 

Nesta  instância,  o  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, no seu parecer das fls. 523/530, opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.
VOTO.

O tipo penal imputado ao réu na denúncia preceitua:

Código Penal Militar

Uso de documento falso

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por 
outrem, a que se referem os artigos anteriores:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. *

* Falsificação de documento

Art. 311. (...)

Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo 
documento particular, reclusão, até cinco anos.

Agravação da pena

§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição 
militar.

A sentença absolutória entendeu ser questionável a ciência
do  acusado  quanto  à  adulteração  das  mídias  para  serem  entregues  à
Administração, bem como  fundamentou-se no perfil militar do réu, ressaltando
seu ótimo comportamento e sem ostentação de antecedentes de insubmissão aos
ditames de hierarquia e disciplina militares.  

Por sua vez, o Promotor de Justiça Militar, ora apelante, alega
que há provas para subsidiar uma condenação penal.

De fato, a materialidade e autoria do delito são incontroversas,
porquanto está devidamente comprovada nas peças do inquérito técnico encartado, fls.
24, 28,  48/51,  67 e 78; declarações do investigado no inquérito policial militar, fls.
185/186;  depoimentos  testemunhais,  fls.  187/189;  laudo  de  exame  de  análise  de
conteúdo  gravado  e  verificação  de  edição  em mídia  óptica  de  CD-R e  DVD-R nº
2805/2014, fls. 340/353; e mídia das fls. 429 e 439. Vejamos:



Documento das fls. 24:

“...  Com efeito é de fácil peercepção que, provavelmente por meio de um
programa de computador, a  foto do local do acidente foi adulterada.
Extrai-se  da  narrativa  do  condutor,  em  anexo,  a  seguinte  informação
“chegando  no  local  nos  deparamos  com  um  buraco  –  o  qual  estava
encoberto por ramagens e galhos de plantas”.
Destarte, depreende-se da foto em anexo que as citadas ramagens e galhos de
plantas ao redor do veículo não existiam no local e foram acrescentadas por
meio de adulterações no photoshop, o que é inconcebível. (...)”

Declaração  escrita  do  réu  ao  Tenente  Darcy (Comandante  da
SEMOTO), fls. 28.

“Informo a vossa senhoria que por volta das 16:00 horas, quando realizando
rondas  de  rotina,  me  desloquei  juntamente  com  a  guarnição  até  as
proximidades do balde da barragem de Cuitegi pois houve um intorme por
populares  de que haveria  pessoas  tomando banho na  barragem,  inclusive
fazendo  uso  de  jet  sky.  Chegando  no  local  nos  deparamos  corri  um
buraco – o qual estava encoberto por galhos e ramagens de plantas que
de imediato não foi visualizado vindo a cair com esta Vtr e sendo assim
a  avariando. Digo  avariando  porque  aparentemente  o  radiador  ticou
vazando água. E para que não causasse mais avarias na referida Vtr, foi de
imediato solicitado o retoque o qual prontamente conduziu o veículo militar
até o 49 BPM.” (grifo meu)

 Em juízo,  mídia  das  fls.  429  e  439,  restou  consignado,  nos
depoimentos: 

  O  Primeiro  Tenente  Policial  Darci  da  Costa  Oliveira
afirmou, em síntese, que: tomou conhecimento do acidente com a viatura porque, à
época, era o chefe do setor responsável por esse tipo de ocorrência e orientou o policial
comunicante que providenciasse o reboque do veículo e tirasse fotos do local do evento
para  que fossem tomadas as  medidas  cabíveis;  o  acusado lhe  entregou as  fotos  do
acidente,  em um  pen  drive,  e  ele  (depoente)  as  encaminhou  à  Quality  Aluguel  de
Veículos LTDA, empresa responsável pelo conserto do veículo,  mas não analisou as
fotografias minuciosamente; não percebeu a falsificação nas fotografias e, depois que
soube  do  fato  ora  apurado,  perguntou  ao  acusado  o  porquê  das  alterações  nas
fotografias,  tendo  este  lhe  informado  que  teria  sido  um  terceiro,  o  autor  de  tais
adulterações sem seu consentimento.

O Primeiro Sargento Francisco Gracino da Silva informou
que: conhece o acusado a bastante tempo e tomou conhecimento do acidente com a
viatura, através dele, tendo-o orientado acerca das providências que deveria adotar;  o
réu   lhe  informou o  sinistro,  mas  não entrou  em detalhes  de  como havia  ocorrido,
sabendo apenas  que  a  viatura  havia  caído  em um buraco,  em razão  de  vegetações
presentes no local; após, o acusado lhe entregou as fotos do acidente, as quais foram
encaminhadas ao setor competente, mas o depoente não percebeu as adulterações;
não sabe dizer se o réu aquiesceu com as alterações produzidas nas fotos, soube apenas,
através  do  réu,  que  as  adulterações  teriam  sido  feitas  por  um  terceiro;  orientou  o
acusado a fotografar o local do acidente e entregar ao setor competente. Esclarece que
as fotos, nos casos de acidente com viaturas, não são imprescindíveis para a instrução
do procedimento  competente,  porém,  ele  (depoente)  sempre  orienta  para  que  sejam



juntadas, como forma de auxiliar a defesa dos policias envolvidos em tais acidentes; e o
acusado lhe disse que não sabia das adulterações feitas na fotografias. 

O Terceiro Sargento Vanderlei  Amaro do Nascimento e  o
Cabo Geraldo Júnior Cassiano da Silva  informaram que:  tomaram conhecimento
das adulterações das fotografias, quando foram chamados a prestar declarações no
inquérito técnico;  estavam no momento do acidente com a viatura, tendo o sinistro
ocorrido por conta de um buraco; no lugar do acidente havia vegetação, porém, em
quantidade  menor do que a existente nas fotos adulteradas.

O Segundo Tenente José Alberto de Sousa Salustiano afirma
que soube das adulterações nas fotos através de terceiros, mas não chegou a vê-las e que
sabe  que  o  conteúdo  adulterado  diz  respeito  a  introdução  de  vegetação,  em
quantidade maior que a real, no lugar onde houve o acidente com a viatura. Por
fim, comunica que não ouviu falar que as adulterações nas fotografias fossem fruto
de alguma brincadeira. 

A testemunha Ivanlúcio Lira Lino,  em síntese, aduz que fez
as alterações nas fotos sem o conhecimento do acusado, como uma brincadeira. Por fim,
diz que assim só procedeu porque não tinha conhecimento de que as fotos seriam usadas
num procedimento administrativo. Contudo, questionado sobre o  motivo de escolher
acrescentar maior vegetação  no  lugar do  acidente  com  a  viatura  para  fazer a
suposta brincadeira com o acusado, não soube responder. 

 
Pontuo,  ademais,  que  a  tese  defensiva  de  que  as  fotografias

alteradas  foram  apenas  fruto  de  uma  “piada”  entre  amigos,  não  é  crível,  vez  que
mencionadas  fotos  foram usadas  como prova num procedimento  administrativo  que
visava à apuração de responsabilidade do denunciado em um acidente automobilístico.

 Ademais, para firmar a tese defensiva da brincadeira, seria
comum  que  o  adulterador  incluísse  elementos  que  destoassem  do  cenário
fotografado, como, por exemplo, a inserção de pessoas, caricaturas, animais etc,
sendo de extrema coincidência o gracejo consistir puramente em inclusão de maior
quantidade de vegetação no lugar do  acidente, justamente, em consonância com as
declarações  do  acusado  a  respeito  da  causa  do  acidente,  a  saber,  presença  de
vegetação que encobriu o buraco onde a viatura caiu (fls. 28). 

Outrossim,  o próprio réu, tanto às fls. 185/186 quanto, em
juízo, mídia das fls. 329, alega que, no primeiro momento que solicitou ajuda ao seu
conhecido, de nome Ivanlúcio Lira Lino, para fazer a transferência das fotos do cartão
de memória para um pen drive e, em seguida, entregar a mídia ao Batalhão, permaneceu
o tempo todo ao lado do seu amigo. Sustenta, ainda, que, na ocasião seguinte, quando
procurou Ivan, afirmando que, no Batalhão, não se estava conseguindo abrir os arquivos
do pen drive, foi informado que seria problema no tamanho do arquivo, razão por que
seu amigo se comprometeu em diminuir a extensão dos arquivos. 

Com  base  no  conteúdo  dessas  declarações,  é  ilógico  a
compreensão de que o amigo do denunciado, o Sr. Ivanlúcio Lira Lino, de forma
hilária, incluiria mais dados, sem sua ciência e solicitação, (no caso, aumentou-se a
quantidade de vegetação presente no local fotografado) nos arquivos que já eram



grandes  e  estavam  com  dificuldade  de  serem  abertos,  sobretudo  porque  tal
terceiro, embora alegue, às fls. 67 e na mídia das fls. 339, que não sabia que as fotos
seriam usadas para instruir procedimento administrativo, tinha perfeita ciência do
conteúdo das fotografias, as quais envolviam um acidente com uma viatura policial
(fls.  344/352),  e  se  prestavam  ao  Batalhão  de  Polícia,  pois  esta  informação  o
denunciado já havia lhe passado, consoante se observa da narrativa de ambos.

Por seu turno, também, não considero verossímel a alegação
do  réu  que,  sendo  sabedor  de  que  as  fotos  se  prestavam  a  instrução  de  um
procedimento administrativo perante a Polícia Militar,  em que se apurava uma
conduta sua, sequer conferiria o conteúdo do pen drive depois de ser lhe entregue
por uma terceira pessoa, mera conhecida. 

Destarte, entendo que a prova produzida na instrução conduz a
responsabilidade criminal do ora recorrido.

Nessa esteira,  julgo procedente a acusação para condenar o
acusado  Pedro  Carlos  da  Silva  Filho,  nas  penas  do  art.  315  do  Código  Penal
Militar. 

Passo a dosar-lhe a pena, com base no art. 69 do CPM, in
verbis: 

Art.  69.  Para  fixação  da  pena  privativa  de  liberdade,  o  juiz  aprecia  a
gravidade  do crime praticado e  a  personalidade  do réu,  devendo ter  em
conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes
do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após
o crime.

Considerando que o delito foi perpetrado com intuito de burlar
a  Adminsitração Militar,  reputo de gravidade maior do que a pertinente ao tipo
penal, portanto  desfavorável  ao  réu;  quanto  à  personalidade  do  réu,  restou
consignado seu bom comportamento na corporação, sendo o crime narrado na inicial,
um fato isolado na sua carreira militar; com relação ao dano, a falsificação em si, não
trouxe prejuízo a terceiro nem a administração militar; os meios empregados,  o modo
de execução e as circunstâncias de tempo e lugar são desfavoráveis ao acusado,
pois  se utilizou da ajuda de terceiro e  de programa de computador  para realizar  as
adulterações, somente descobertas pela empresa seguradora e através de laudo técnico;
o motivo do crime foi para se isentar de responsabilidade pelo acidente com a viatura
policial,  buscando  burlar  a  Administração  Militar,  consoante  já  pontuado  acima  e,
portanto,  considerado  apenas  naquela  ocasião;  o  acusado  não  possui  antecedentes
criminais,  porém,  mostrou-se  insensível  e  indiferente,  já  que  impôs  a
responsabilidade pelo crime somente ao terceiro, autor da adulteração. 

Destarte,  existindo algumas  das  circunstâncias  do  art.  69  do
CPM,  desfavoráveis  ao  réu  (gravidade,  meios  empregados,  modo  de  execução,
circunstâncias de tempo e de lugar, do delito,  e insensibilidade e indiferença do
réu),  fixo  a  pena-base  em  2  (dois)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  não  há
agravantes, porém, reconheço a atenuante descrita no art. 72, II, do CPM (ser meritório



seu comportamento anterior), razão por que  atenuo em 6 (seis) meses a reprimenda,
restando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de causas
de aumento e diminuição a serem consideradas. 

Por fim, considerando que o quantum da pena não excede dois
anos e que o réu preenche os requisitos subjetivos,  aplico a suspensão da pena, nos
termos do art.  84 e  85  do CPM, pelo  prazo de 2 (dois)  anos,  sob as  seguintes
condições: a) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
b)  não freqüentar  casas  de bebidas  alcoólicas  ou de tavolagem;  e  c)  não mudar  de
habitação, sem aviso prévio à autoridade competente, nos termos dos arts. 608, § 2º,
caput, c/c art. 626, todos do CPPM.

A pena  de  reclusão  em questão  fica  convertida  em pena  de
prisão, nos moldes do art. 59 do CPM (A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois)
anos,  aplicada a  militar,  é  convertida  em pena de  prisão e  cumprida,  quando não
cabível  a  suspensão  condicional),  acaso  não  aceita  ou  descumprida  a  suspensão
condicional da pena. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO,  para
condenar o recorrido nas penas do art. 315 do CPM a uma pena de 2 (dois) anos de
reclusão,  a  qual  concedo  suspensão pelo  prazo  de  2  (dois)  anos,  sob  as  condições
elencadas acima. 

 É como voto. 

  Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio  Murilo  da Cunha Ramos, decano no exercício  da Presidência  da  Câmara
Criminal  e  relator, dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor, e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. 

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

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, 03 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                    Relator


