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ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 0001250-19.2009.815.0371 – 6ª Vara Mista da Comarca de
Sousa
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Cézar Augusto Pereira de Sousa Júnior
ADVOGADO: Ozael da Costa Fernandes e Francisco de Assis F. de Abrantes
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba 
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE  FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO  PÚBLICO  E  PARTICULAR  E  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO.  CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DO
ART.  171,  CAPUT,  C/C  ART.  14,  II,  AMBOS  DO  CÓDIGO
PENAL.  EMENDATIO LIBELLI  INDEVIDA.  PRECEDENTES
DO  STJ  EM  SENTIDO  CONTRÁRIO.  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA  DE  ESTELIONATO  JUDICIAL.  REFORMA  DA
SENTENÇA DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS DOS DELITOS DESCRITOS
NA  DENÚNCIA.  CONDENAÇÃO  PELOS  CRIMES
PREVISTOS  NO  ART.  297  E  298  DO  CÓDIGO  PENAL.
ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO  DELITO  DO  ART.  304  PELA
CONSUNÇÃO.  MERO  EXAURIMENTO  DOS  CRIMES  DE
FALSIFICAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA  PELO  RÉU  AFASTADA.  RECURSO
MINISTERIAL  PREJUDICADO  ANTE  A  REFORMA  DA
SENTENÇA.

—  “A  conduta  intitulada  por  estelionato  judiciário  é  atípica,  por
ausência  de  previsão  legal  e  diante  do  direito  de  ação previsto  na
Constituição  Federal,  desde  que  o  Magistrado,  durante  o  curso  do
processo tenha condições de acesso às informações que caracterizam a
fraude,  como  no  caso  dos  autos.”  (HC 393.890/RS,  Rel.  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/6/2017, DJe 20/6/2017).

—  Verifica-se que o magistrado,  ao condenar  o réu em tipo penal
diverso daquele descrito na exordial, procedeu de forma equivocada a
emedatio  libelli,  diante  dos  precedentes  do  STJ,  devendo  ser
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reformada a sentença.

—  Diante das  provas  produzidas,  nos autos,  não há como merecer
guarida  a  pretensão  absolutória,  vez  que,  inequivocamente,
demonstrados  todos  os  elementos  que  indicam  a  participação  do
apelante na empreitada criminosa.

— Nos termos de entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais
Superiores, a utilização dos documentos ideologicamente falsificados
deve ser absorvida pelo próprio ato de falsificação quando atribuídos
ao mesmo agente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  à  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO  DEFENSIVO,
JULGAR PREJUDICADO O APELO MINISTERIAL E, DE OFÍCIO, REFORMAR A
SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DELITIVA DOS
ARTS. 297 e 298 DO CÓDIGO PENAL, mantendo a reprimenda fixada, na instância a quo,
em 02 (dois)  anos  e  8 (oito)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em regime inicialmente
semiaberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  criminais  interpostas  pelo  Ministério
Público do Estado da Paraíba  e por  César Augusto Pereira de Sousa Júnior ,  em
face da sentença das fls. 369/378, prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Mista da
Comarca de Sousa, Philippe Guimarães Padilha Vilar, nos autos da ação penal acima
numerada  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
procedente  a  denúncia  para  condená-lo  pelo  delito  de  tentativa  de  estelionato ,
previsto no art. 171,  caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, estabelecendo uma pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, cumulada com 155
(cento e cinquenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de um 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Considerando as circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis ao réu,
não lhe foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas
de direitos, nem a respectiva suspensão. 

Ao réu foi concedido o direito de apelar em liberdade. 

Narra a denúncia que:

“(…)

Depreende-se  das  peças  investigativas  que,  em 23/05/2006  o  denunciado,  como
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advogado, ingressou com uma Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais,
em  nome  de  EUDES  PEREIRA,  contra  a  COMPANHIA  EXCELSIOR  DE
SEGUROS, Processo n° 037.2006.002.128-6 com tramitação junto ao 2° Juizado
Misto  da  Comarca  de  Sousa-PB  (fls.  03/118),  instrumentalizando  a  ação  com
documentos privados falsos.

Consta dos autos do inquérito policial que o denunciado foi procurador de EUDES
PEREIRA,  tendo  falsificado  documentos  privados  que  foram  utilizados  na  ação
judicial, visando a obtenção de seguro DPVAT.

As diligências determinadas pela Turma Recursal  Mista da 4' Região, conforme
despacho de fls. 82, e as informações consignadas nos autos às fl. 90, confirmaram
que a certidão de ocorrência policial de fl. 35 é falsa, bem como o laudo de exame
de corpo de delito de fls. 38 também é falso, havendo evidências de falsificação
quanto ao documento particular de fl. 36, conforme documento de fls. 93, sendo os
mesmos utilizados pelo denunciado nos autos do Processo n° 037.2006.002.128-6.
De posse dessas informações, o Acórdão de fls. 107/111 remeteu cópias dos autos
à delegacia de polícia local, para as providências cabíveis.

Foi realizada a qualificação indireta do denunciado.

Conforme informações de outros processos, verifica-se que o denunciado responde a
diversos  processos  criminais  nesta  comarca,  bem  como  na  comarca  de  Patos,
inclusive  por  crimes  contra  a  fé  pública  e  contra  o  patrimônio,  já  tendo  sido
denunciado pelo Ministério Público de Sousa em diversas ações penais pela mesma
atuação criminosa.

Em  face  do  exposto,  encontrando-se  o  denunciado,  por  suas  condutas
dolosas,  incurso  nas  sanções  seguintes:  297,  298,  caput,  e  304  c/c  69
(concurso material), todos do Código Penal , (...)”

Em  suas  razões  recursais,  o  Parquet,  fls.  383/388,  pleiteia  a
modificação da sentença,  para que seja considerada na terceira fase da dosimetria penal a
causa de aumento prevista no art. 171, § 3º, do CP, por entender que a Companhia Excelsior
de Seguros se constitui num instituto de economia popular.

O réu, por sua vez, no apelo das fls. 422/433, sustenta, em síntese,
ausência de provas para lastrear uma condenação criminal,  mormente porque não houve a
realização de exame pericial nos documentos ditos falsificados. De forma secundária, pleiteia
a diminuição da reprimenda privativa de liberdade imposta. Por fim, prequestiona a matéria
pertinente aos arts. 5º, LV, 93, IX, da CF; arts. 155, 226, 228 e 386, VII, do CPP; e arts. 59,
68 e 171, do CP.     

Nas contrarrazões das fls. 457/459v e 460/465, os apelantes  pugnam
pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa. 

Nesta  instância,  a  Procuradoria  de  Justiça,  através  de  parecer  do
Procurador Álvaro Gadelha Campos, fls. 470/476, opinou pelo provimento do apelo do Órgão
Ministerial e pelo desprovimento do recurso do réu.
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É o relatório. 
VOTO.

O  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  contra  César  Augusto
Pereira de Souza Junior, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 297, 298, caput, e 304
c/c art. 69, todos do Código Penal. In verbis:

Falsificação de documento público

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento

público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Falsificação de documento particular (Redação dada pela Lei nº 12.737, de 2012)
Vigência

Art.  298  -  Falsificar,  no  todo  ou  em  parte,  documento  particular  ou  alterar
documento particular verdadeiro:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Uso de documento falso

Art.  304 -  Fazer  uso de qualquer  dos papéis  falsificados  ou alterados,  a  que se

referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Ultimada  a  instrução criminal,  o  magistrado procedeu a  emendatio
libelli, nos termos do art. 383 do CPP, condenando o acusado nas sanções do art. 171, caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP. In verbis:

Estelionato

Art.  171  -  Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem ilícita,  em prejuízo  alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro

meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos

de réis.

Pois bem. Decorre do conjunto probatório que o acusado ajuizou ação
de cobrança c/c reparação de danos em face da Companhia Excelcior de Seguros, instruindo o
feito com documentos públicos e particulares falsos, visando ludibriar o Poder Judiciário, para
obter uma sentença judicial favorável.

Ocorre  que,  à  luz  do  entendimento  jurisprudencial  pacífico  no
Superior Tribunal  de Justiça,  a conduta do acusado, como incursa no art.  171 do Código

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12737.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12737.htm#art3
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Penal, é atípica, sob o fundamento de que a Constituição da República assegura a todos o
acesso à justiça, nos termos do que preceitua o inciso XXXV do artigo 5º, não se podendo
punir aquele que, a despeito de formular pedido descabido ou estapafúrdio, obtém a tutela
pleiteada.

Sustenta, ainda, a Corte Superior de Justiça que, em decorrência do
exercício  do  direito  de  ação,  tem-se  a  dialeticidade  do  processo,  sendo  oportunizada  o
controle dos atos pela parte contrária, através do exercício da  defesa e do contraditório, bem
como da interposição dos recursos previstos na Constituição e na lei processual. 

Assevera, também, que o magistrado não está obrigado a atender os
pleitos formulados, não estando a eles vinculados. E, diante de tais circunstâncias, torna-se
incompatível a ideia de ardil, ou de indução em erro do julgador em feito judicial. 

Vejamos, diversos julgados do STJ, nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.  NÃO  ABERTURA  DE  VISTA  PARA PARECER DO
MP.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO   LEGAL.   ESTELIONATO  JUDICIAL.
CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. ENTENDIMENTO  DOMINANTE  NO
STJ.  SÚMULA  568/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. (…) 2.  A  conduta  praticada  pela recorrente, que consistiu em
ajuizar  ação de   indenização  por   danos  morais   em  face   de  instituição
financeira,  instruindo  o  feito  com  documentos  falsos  e  sem a autorização do
assistido, visando ludibriar o Poder Judiciário, para obter  uma  sentença  judicial
favorável, mostra-se atípica à luz do entendimento jurisprudencial pacífico deste
Tribunal  Superior.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgInt  no
AgRg  no  AREsp  946.389/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016) (grifo nosso)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  171  DO  CP.  OCORRÊNCIA.
ESTELIONATO  JUDICIÁRIO.  CONDUTA  ATÍPICA.  DESLEALDADE
PROCESSUAL. PUNIÇÃO PELO CPC, ARTS. 14 A 18. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.  Não configura "estelionato judicial" a conduta
de quem obtém o levantamento indevido de valores em ação judicial, porque a
Constituição  da  República  assegura  à  parte  o  acesso  ao  Poder  Judiciário .  O
processo  tem  natureza  dialética,  possibilitando  o  exercício  do  contraditório  e  a
interposição dos recursos cabíveis, não se podendo falar, no caso, em "indução em
erro"  do magistrado.  Eventual  ilicitude de documentos que embasaram o pedido
judicial poderia,  em tese, constituir crime autônomo, que não se confunde com a
imputação de "estelionato judicial" e não foi descrito na denúncia. 2. A deslealdade
processual  é  combatida  por  meio  do  Código  de  Processo  Civil,  que  prevê  a
condenação  do  litigante  de  má-fé  ao  pagamento  de  multa,  e  ainda  passível  de
punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso especial a que
se dá provimento, para absolver as recorrentes, restabelecendo-se a sentença. (REsp
1101914/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 21/03/2012) (grifo nosso)

Desse modo,  ausente a  prática  de artifício,  ardil  ou qualquer  outro
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meio fraudulento, capaz de induzir o julgador em erro, a conduta torna-se atípica, eis que o
princípio da atipicidade em Direito Penal não permite a incidência de norma a um fato que
não se subsume à figura prevista pelo Legislador. 

Assim, não  havendo  que  falar  em  estelionato  judicial,  devemos
analisar  se  as  condutas  perpetradas  pelo  acusado  caracterizaram  os  delitos  descridos  na
exordial  acusatória  (crimes  de  falsificação  de  documento  público  e  particular  e  uso  de
documento falso).

Conforme  relatado,  o  réu  foi  acusado  de  falsificar  documentos  de
natureza  pública  e  particular  (fls.  40/43)  e  utilizá-los  em  demanda  judicial  para  obter
vantagens em detrimento de determinada pessoa jurídica.

Da  análise  detida  do  encarte  processual,  verifica-se  que  tanto  a
materialidade  quanto a  autoria  delitiva  restaram incontroversas  pelas  provas coligidas  aos
autos.

Restou comprovado que os documentos utilizados pelo acusado para
demandar  ação  judicial  de  cobrança  de  DPVAT  eram  falsos  (fls.  40/43),  isso porque  o
Complexo Médico Hospitar Santa Terezinha, (fl. 91), informou que o recibo e assinatura não
foram emitidos pelo Hospital. O fisioterapeuta Manoel Emídio Abrantes, às fls. 98, afirmou
que não prestou qualquer tratamento fisioterápico ao Sr. Eudes Pereira, portanto, não elaborou
o recibo das fls. 41, afirmando, ainda, que sua assinatura foi grosseiramente falsificada.   

Outrossim, o Delegado de Polícia Civil Vicente Honório Filho, às fls.
95, comunicou que o boletim de ocorrência policial das fls. 40 é falso, pois não consta nos
arquivos daquela delegacia. No mesmo sentido, o Instituto de Polícia Científica (IPC), fls.
100, além de informar que o laudo das fls. 43, utilizado pelo réu, é falso, faz juntada do laudo
verdadeiro, fls. 101.  

Ademais, na esfera policial, fls. 123, e, em juízo, mídia das fls. 272, o
Sr.  Eudes  Pereira,  autor  da  ação  indenizatória  interposta  pelo  acusado,  afirmou  que
realmente sofreu um acidente no ano de 2006 e que foi procurado pelo réu para dar entrada no
seguro DPVAT e, inclusive, entregou alguns documentos ao réu, porém, jamais se dirigiu a
qualquer Delegacia de Polícia para fazer boletim de ocorrência do acidente, tampouco esteve
internado ou realizou exames,  especialmente de Raio-X, no Hospital  Santa Terezinha,  em
Sousa-PB, ou fez fisioterapia em clínicas particulares ou públicas. Assevera, ainda, que nunca
recebeu  dinheiro  relativo  ao  respectivo  seguro  e  que  não  teve  conhecimento  de  que  foi
procedente  a  ação  judicial  que  ingressou  sob  o  patrocínio  do  réu,  esclarecendo  que  ao
procurar o acusado para  saber notícias sobre o pagamento da indenização, este lhe disse que
não poderia mais promover seus interesses judicialmente e que o depoente deveria procurar
outro advogado.  

Por  outro  lado,  o  réu,  devidamente  intimado,  não  compareceu  em
juízo para o ato de interrogatório, tendo justificado a ausência em virtude de compromissos
profissionais marcados para a mesma data, na qualidade de advogado, todavia, a justificativa
não foi aceita pelo magistrado a quo, fls. 271. 
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No que pertine à alegação defensiva, no sentido da  necessidade de ser
realizada perícia nos documentos apontados como falsos,  não é, por si só, hábil para justificar
a absolvição postulada.

Isso  porque,  se  é  admissível  que  o  juiz  valore  a  prova  produzida,
dando prevalência a outros meios de prova sobre a pericial,  pelas mesmas razões se há de
admitir a dispensa da prova técnica quando os elementos já constantes dos autos se revelam
suficientes para atestarem a falsidade documental, como no caso em disceptação.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ESTELIONATO.  INCIDENTE  DE  FALSIDADE  DOCUMENTAL.  PROVA
PERICIAL.  DESNECESSIDADE.  OUTROS  MEIOS  PROBATÓRIOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.  1.  Segundo  a  orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  "A
ausência de  perícia  não acarreta,  por si  só,  nulidade do  feito,  pois  se  mostra
desnecessária  a  realização  de  exame  pericial  quando  a  falsidade  pode  ser
verificada por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso" (HC n.
169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 5/2/2016). 2. Na espécie,  o
Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da produção de prova pericial para
a declaração de falsidade documental, uma vez que há, nos autos, outros elementos
probatórios capazes de demonstrar a inautenticidade do mencionado documento. 3.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  875.722/RS,  Rel.  Ministro
ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  07/11/2017,  DJe
13/11/2017) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1º,  4º  E  5º  DA LEI  N.  9.296/1996.  NÃO  OCORRÊNCIA.  INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO INVALIDAÇÃO DA
PROVA COLHIDA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÕES
JUDICIAIS  FUNDAMENTADAS.  TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DAS
ESCUTAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF.
AUTO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
158 E 159 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. (…) 4. A falta de perícia, por si só, não
obstaculiza  a  constatação  da  falsidade  documental,  notadamente  quando  foi
possível  comprovar  a  existência  do  crime  por  outros  elementos  de  prova
permitidos por lei, os quais podem ser tão convincentes quanto o exame de corpo
de delito. 5. Recurso especial improvido. (REsp 1305836/SC, Rel. Ministra MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 11/03/2014) (grifo nosso)

Destarte, entendo que o conjunto probatório aponta o réu como sendo
o autor da falsificação dos documentos públicos e particulares, de modo que a condenação é
medida que se impõe nas sanções dos arts. 297 e 298, ambos do CP.

Com  relação  ao  crime  de  uso  de  documento  falso  (art.  304,  do
Código Penal), incabível a condenação do acusado, haja vista o entendimento pacificado em
nossos  Tribunais  Superiores,  no sentido  de que  o uso de documento  falsificado  deve  ser
absorvido pela falsificação do documento quando praticado por mesmo agente, caracterizando
o delito de uso post  factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não
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respondendo o agente pelos dois crimes.

A título exemplificativo, trago à baila os seguintes arestos:

PROCESSO  PENAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO
PENAL NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 304 DO CP. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
(...)
3. A teor da jurisprudência desta Corte, o uso de documento falsificado (CP,
art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público (CP, art.
297), quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso post
factum  não  punível,  ou  seja,  mero  exaurimento  do  crime  de  falso,  não
respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material. 4. Hipótese na
qual o réu foi preso em flagrante, tendo apresentado documento de identidade falso
ao policial responsável pela sua apreensão, com vistas a ocultar a sua condição de
foragido, não podendo se falar em prática dos crimes de falsificação de documento
público e de uso de documento falso,  devendo apenas  ser  mantida a persecução
penal  no  que  se  refere  ao  crime  do  art.  297  do  CP.  Precedentes.  5.  Writ  não
conhecido e ordem concedida, de ofício, tão somente para trancar a ação penal no
tocante ao crime de uso de documento falso, mantendo a persecução penal no que se
refere aos demais delitos imputados ao ora paciente. (Habeas Corpus nº 371.623/AL
(2016/0245215-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 18.08.2017).  (grifo
nosso)

HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO,
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE
DOCUMENTO FALSO PELO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO. CRIME ÚNICO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
MAJORANTE.  CARTEIRA  DE  HABILITAÇÃO  VENCIDA.  ANALOGIA  IN
MALAM  PARTEM.  IMPOSSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO.  SANÇÃO  REDIMENSIONADA.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO. 
(...)
6.  O  uso  de  documento  público  falso  pelo  próprio  autor  da  falsificação
configura crime único, qual seja, o delito descrito no art. 297 do Código Penal
(falsificação  de  documento  público),  porquanto  o  posterior  uso  do  falso
documento configura mero exaurimento do crime de falsum. Vale dizer, o uso
de  documento  falsificado,  pelo  próprio  falsário,  caracteriza  post  factum
impunível, de modo que deve o agente responder apenas por um delito: ou pelo
de  falsificação  de  documento  público  (art.  297)  ou  pelo  de  falsificação  de
documento  particular  (art.  298). 7.  O  paciente  falsificou  e  alterou  documento
público verdadeiro,  qual seja, uma carteira de identidade e, na sequência,  fez uso
desse documento falsificado nos seguintes contextos: a) atribui-se falsa identidade
em diversas  ocasiões  perante  estabelecimentos  comerciais  e  órgãos  públicos;  b)
utilizou  esse  documento  falsificado  (carteira  de  identidade)  em  procedimento
administrativo para  obtenção  de nova carteira  nacional  de habilitação.  Assim,  as
condutas revelam a prática de um único crime de falsificação de documento público
(art. 297 do Código Penal), qual seja, a falsificação de uma carteira de identidade, de
modo que os usos que o paciente fez posteriormente desse documento falsificado
constituem exaurimento do crime falsum. (…) 14. Ordem não conhecida. Habeas
corpus concedido, de ofício, nos termos do voto do Relator. (HC 226.128/TO, Rel.
Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016,
DJe 20/4/2016). (grifo nosso)
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Por tais razões, reformo a sentença ora combatida para  condenar o
acusado César Augusto Pereira de Sousa Júnior como incurso nas penas do artigo 297 e 298
do CP, bem como absolvê-lo da prática delitiva esculpida no art. 304, também do CP.

Registre-se  que,  em  virtude  da  reforma  aqui  operada,  resta
prejudicado o recurso ministerial, posto que, nas razões de seu apelo, pugnava unicamente
pela  majoração  da  pena  para  o  crime  de  estelionato,  que  restou  afastado  nesta  instância
recursal.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de falsificação de documento público (art. 297 do
CP): 

A  culpabilidade,  como grau de reprovabilidade  da conduta,  ressoa
grave, uma vez que o acusado manejou os documentos falsos, através de ação judicial, perante
o Poder Judiciário, de tal maneira que sua conduta merece maior censurabilidade.

Os  antecedentes são maculados,  tendo em vista  que o réu  ostenta
várias condenações criminais, ainda não transitadas em julgado (0001875-82.2011.815.0371,
0002864-88.2011.815.0371,  0000900-31.2009.815.0371,  0000290-92.2011.815.0371  e
0003275-68.2010.815.0371),  estando  os  autos  em  fase  recursal,  consoante  consulta  no
Sistema de Controle de Processos de 2º Grau deste Tribunal. 

Não  há  elementos  suficientes  para  aferir  a  conduta  social  do
denunciado. Assim como, não há como valorar sua personalidade.

Os  motivos do crime são ignóbeis, pois o acusado praticou o delito
para  tentar  ludibriar  o  Judiciário  e  obter  vantagem  indevida  em  detrimento  de empresa
administradora do seguro DPVAT.

As circunstâncias do crime pesam em desfavor do réu, uma vez que,
aproveitando-se da confiança depositada por seu constituinte, o senhor Eudes Pereira, praticou
o delito.

O crime não teve consequências drásticas, pois o fim colimado pelo
agente não foi alcançado.

Nos  delitos  dessa  natureza,  a  parte  ofendida  é  a  Fé  Pública,  não
cabendo, portanto, falar em comportamento da vítima.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais e, para o delito em
tela é prevista abstratamente a reprimenda de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão e multa, fixo
a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. Na
segunda fase, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, “g” ( ter o agente cometido o
crime  com abuso  de  poder  ou  violação  de  dever  inerente  a  cargo,  ofício,  ministério  ou
profissão),  vez que o crime foi  praticado por advogado em prejuízo de constituinte  e  em
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violação  aos  deveres  de  fidelidade  da  profissão,  e  agravo  a  pena  em 8  (oito)  meses  de
reclusão, dosando-a em  4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 215 (duzentos e
quinze)  dias-multa,  à  míngua  de circunstâncias  atenuantes,  causas  de  aumento  e  de
diminuição de pena.

Quanto ao  crime de falsificação de documento particular (art. 298,
do cp)

A  culpabilidade,  como grau de reprovabilidade  da conduta,  ressoa
grave, uma vez que o acusado manejou os documentos falsos, através de ação judicial, perante
o Poder Judiciário, de tal maneira que sua conduta merece maior censurabilidade.

Os  antecedentes são maculados,  tendo em vista  que o réu  ostenta
várias condenações criminais, ainda não transitadas em julgado (0001875-82.2011.815.0371,
0002864-88.2011.815.0371,  0000900-31.2009.815.0371,  0000290-92.2011.815.0371  e
0003275-68.2010.815.0371),  estando  os  autos  em  fase  recursal,  consoante  consulta  no
Sistema de Controle de Processos de 2º Grau deste Tribunal. 

Não  há  elementos  suficientes  para  aferir  a  conduta  social  do
denunciado. Assim como, não há como valorar sua personalidade.

Os  motivos do crime são ignóbeis, pois o acusado praticou o delito
para  tentar  ludibriar  o  Judiciário  e  auferir  vantagem indevida  em detrimento  de empresa
administradora do seguro DPVAT.

As circunstâncias do crime pesam em desfavor do réu, uma vez que,
aproveitando-se da confiança depositada por seu constituinte, o senhor Eudes Pereira, praticou
o delito.

O crime não teve consequências drásticas, pois o fim colimado pelo
agente não foi alcançado.

Nos  delitos  dessa  natureza,  a  parte  ofendida  é  a  Fé  Pública,  não
cabendo, portanto, falar em comportamento da vítima.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais e, para o delito em
tela é prevista abstratamente a reprimenda de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa,
fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. Na
segunda fase, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, “g” ( ter o agente cometido o
crime  com abuso de  poder  ou  violação  de  dever  inerente  a  cargo,  ofício,  ministério  ou
profissão),  vez que o crime foi  praticado por advogado em prejuízo de constituinte  e  em
violação  aos  deveres  de  fidelidade  da  profissão,  e  agravo  a  pena  em 8  (oito)  meses  de
reclusão,  dosando-a  em 3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão  e  215 (duzentos  e
quinze)  dias-multa,  à  míngua  de circunstâncias  atenuantes,  causas  de  aumento  e  de
diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material,  resta uma  pena de 8 (oito)
anos e 2 (meses) de reclusão e 430 dias-multa, sendo cada dia-multa à razão de 1/30 (um
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trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Importante frisar que, por ter sido julgado prejudicado o recurso
ministerial, a condenação em primeira instância não pode ser agravada em consideração
ao princípio da non reformatio in pejus.

Em consequência, mantenho a reprimenda fixada em 02 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade,
antecedentes, motivos e circunstâncias), mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do
art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

Entendo, ainda, ser incabível a substituição da reprimenda corpórea,
nos moldes do art. 44, do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não
indicam que essa substituição se mostra suficiente para a repressão do delito.

Por derradeiro, sobre o pleito formulado nas razões defensivas  para
que  toda  matéria  suscitada  fosse  debatida  expressamente  sob  a  ótica  da  contrariedade  a
determinados  dispositivos  constitucionais  e  infraconstitucionais,  é  cediço  que não há
necessidade  de menção específica  dos dispositivos  legais  para fins  de prequestionamento,
bastando,  para  tanto,  que  as  questões  constitucionais  ou  federais  sejam  efetivamente
discutidas.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL
LEVE.  AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. (CÓDIGO PENAL, ART. 129,  §  9º,
147,  148,  §  1º).  TORTURA.  (LEI  N.  9.455/97,  ART.  1º,  II).  CONDENAÇÃO.
RECURSO  DEFENSIVO.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
ALEGAÇÃO  DE  INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  384  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  INEXISTÊNCIA.  SENTENÇA  QUE  DEU  NOVA
CLASSIFICAÇÃO  JURÍDICA  A  FATO  DESCRITO  NA  DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART. 383. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
E NÃO DE SUA CAPITULAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. CRIME CONTRA
A PESSOA.  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  LESÃO CORPORAL LEVE.  CRIME
CONTRA  A  LIBERDADE  INDIVIDUAL.  AMEAÇA.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES
E  COERENTES  EM  AMBAS  AS  FASES  PROCESSUAIS.  (…)
Prequestionamento.  Matéria  arguida  em  recurso.  Manifestação  expressa.  Não
obrigatoriedade. "para  fins  de  prequestionamento  da  matéria  constitucional,
hábil  a  possibilitar  a  interposição  de  recurso  extraordinário,  orienta-se  a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  há  longa  data,  pela
desnecessidade  de  que  haja  expressa  menção,  no  acórdão  recorrido,  aos
dispositivos constitucionais que a parte entende como violados" (STJ, embargos
de declaração em Recurso Especial  n. 794.100, Rel. Min. Arnaldo esteves Lima,
quinta  turma,  j.  Em  5.12.2006).recurso  parcialmente  conhecido  e  parcialmente
provido.  (TJSC;  ACR  0020406-29.2010.8.24.0008;  Blumenau;  Quarta  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Roberto Lucas Pacheco;  DJSC 10/10/2016; Pag. 321)  (grifo
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nosso)

Diante  de  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO
DEFENSIVO, JULGO PREJUDICADO O APELO MINISTERIAL E,  DE OFÍCIO,
REFORMO A SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO, CÉSAR AUGUSTO
PEREIRA  DE  SOUZA  JÚNIOR,  PELA  PRÁTICA  DELITIVA  PREVISTA  NOS
ARTS. 297 e 298 DO CÓDIGO PENAL, mantendo a reprimenda fixada, na instância a quo,
em 2 (dois)  anos e  8  (oito)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em regime  inicialmente
semiaberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato.

Após o prazo de embargos de declaração, sem manifestação, expeça-
se mandado de prisão.  

É como voto.

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


