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EMENTA  
 
 
RECURSO CRIMINAL. CRIMES ELEITORAIS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA FINS
ELEITORAIS (ART. 348 DO CE). USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS (ART. 353 DO
CE). FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA.
CÓPIA FALSA DE DECRETO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COMISSIONADO APRESENTADO
EM PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA E EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL (ARTIGO 347 DO CP). NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA À FIGURA TÍPICA DE FRAUDE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DA AUTORIA DA FALSIDADE DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E CONCLUSIVAS DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO SABIDAMENTE FALSO PARA
FINS ELEITORAIS (ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL). EXPEDIENTE ILÍCITO UTILIZADO PARA
REVERTER INDEFERIMENTO DE REGITRO DE CANDIDATURA A PREFEITO MUNICIPAL PELO TRE/GO.
CORRÉU ELEITO PREFEITO E O OUTRO CORRÉU NOMEADO SECRETÁRIO MUNICIPAL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NAS PENAS DOS
ARTIGOS 353 C/C 348 DO CÓDIGO ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO SABIDAMENTE FALSO NA
INSTRUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL (PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA). DOSIMETRIA.
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INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VENCIDO O RELATOR QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 91, II, LETRA “B”,
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
 
1. Acusação de falsificação de documento público e uso de documento falso (artigos 348 e 353 do Código
Eleitoral - Lei n° 4.737/65) e fraude processual (art. 347 do Código Penal c/c art. 69 também do Código Penal).
Peça acusatória que narrou os fatos criminosos tidos por criminosos com todas as circunstâncias necessárias
ao processamento da ação penal. Narração pormenorizada e individualizada, incluindo a contribuição de cada
um dos dois corréus para a configuração dos crimes de falsificação, uso de documento falso e fraude
processual com finalidades eleitorais. Atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, inépcia
afastada.
 
2. Utilização, em processo judicial em trâmite neste TRE/GO, de cópia falsificada de decreto municipal fictício
de exoneração de um dos corréus do cargo de perito médico do instituto previdenciário do Município de Rio
Quente-GO. Finalidade eleitoral: comprovar a formal desincompatibilização do corréu a tempo de concorrer ao
cargo de Prefeito do mesmo Município.
 
3. Demonstrado que o então candidato a Prefeito e seu advogado constituído sabiam da inexistência do decreto
de exoneração. Decreto cuja ausência levou o TRE/GO a indeferir o registro de candidatura por falta da
comprovação da desincompatibilização do cargo de perito médico do instituto previdenciário do Município de
Rio Quente-GO a tempo de concorrer ao cargo de Prefeito do mesmo Município. Fabricação de cópia de versão
fictícia de documento público da exoneração do corréu (Decreto municipal nº 109/2016), a partir de partes de
outro documento público legítimo (Decreto municipal nº 106/2016). Juntada da cópia falsa aos autos de ação de
exibição de documentos ajuizada para obtenção de documentação a ser utilizada em embargos declaratórios
contra decisões do TRE/GO que negaram o registro da candidatura do primeiro corréu. Manobra bem-sucedida:
validação da candidatura e vitória nas eleições municipais de 2016.
 
4. Materialidade da falsificação engendrada mediante cópia de documento fictício. Possibilidade. Cabe distinguir
a falsificação de “simples” fotocópia, algo destituído de relevância penal, daquela falsificação engendrada “por
meio” de uma fotocópia (física ou digitalizada), sempre que essa cópia, convertida num documento distinto e
autônomo, possuir potencialidade lesiva, por se mostrar apta a produzir o resultado almejado com a falsidade.
Precedentes do STJ.
 
5. A comprovação da materialidade da falsificação engendrada mediante cópia de documento fictício não exige
exame pericial direto do documento original, até porque fictício, nem da cópia física em si. A materialidade da
infração pode ser comprovada por outros meios de prova. “Assim, mesmo em crimes materiais que deixam
vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados,
para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da
materialidade delitiva. Precedentes do STJ” (AgRg no RHC 141.911/MS, 5ª Turma, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJ de 03/11/2021).
 
6. No caso, mediante estudo comparativo do texto original do Decreto nº 106 com as imagens do documento
falsificado do Decreto nº 109, a perícia da Polícia Federal comprovou que a cópia digitalizada utilizada em
processo judicial em trâmite no TRE/GO fora produzida “com aproveitamento das imagens de assinaturas,
carimbados, logomarcas e o rodapé do decreto n° 106”. Perícia apta à comprovação da materialidade da
falsificação por meios indiretos, nos termos do art. 158 do CPP.
 
7. Ademais, a falsidade da cópia do Decreto nº 109 era inconteste, de modo que uma perícia a examinar a
mesma cópia anexada aos processos judiciais era desnecessária. Em se tratando de falsidade veiculada sob a
forma de documento xerocopiado – circunstância que também levaria à redução do grau de certeza da prova
pericial –, eram mesmo desnecessários outros elementos de provas, além dos anexados aos autos,
especialmente porque não pairavam quaisquer dúvidas quanto à falsidade do decreto em epígrafe.
 
8. No caso concreto, embora não identificada a autoria da falsificação, a cópia do decreto falso foi utilizada em
processo judicial e assumiu potencial lesivo, tanto é que efetivamente serviu para ludibriar o TRE/GO no
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julgamento de processo de registro de candidatura de um dos corréus.
 
9. Não identificada a autoria da falsificação, os corréus foram absolvidos do crime do art. 348 do Código
Eleitoral. Contudo, a absolvição por falta da identificação da autoria da falsificação não compromete a
condenação pelo crime de uso do documento falso (art. 353 do Código Eleitoral).
 
10. Descaracterização do uso de documento falso na ação cautelar de exibição de documento. A simples
juntada do documento falso aos autos da cautelar exibitória não implicou verdadeiro “uso” do documento
falsificado. Tratava-se de ação meramente preparatória, cujo intuito era supostamente angariar documentos a
servirem de subsídio probatório ao recurso eleitoral em trâmite no TRE/GO. O documento falso ali anexado pelo
advogado e segundo corréu não seria mesmo alvo de pronunciamento judicial naquela ação exibitória, o que
descaracteriza a tipificação do crime do art. 353 do Código Eleitoral, que exige o aproveitamento do documento
falso para fins probatórios. Algo que não estava em jogo naquela ação simplesmente preparatória, na qual o
juízo não examina o conteúdo ou o valor em si dos documentos, tampouco sobre suas consequências jurídicas
(v. art. 382, § 2º, do CPC).
 
11. Elementos de convicção aptos e acima de qualquer dúvida razoável para embasar a condenação dos
corréus pelo uso do documento sabidamente falso no processo judicial que tramitara neste TRE/GO.
 
12. Advogado que enxertou documento sabidamente falso aos autos da ação cautelar de exibição de
documento e, posteriormente, remeteu cópia digitalizada do mesmo documento falso para ser utilizada, por
outro advogado, no processo judicial em trâmite neste TRE/GO. Responsabilização do advogado e corréu como
partícipe do crime de uso de documento falso.
 
13. Candidato que, sem capacidade postulatória, se valeu dolosamente de advogados contatados para, em seu
nome, fazer uso do documento que sabia falso em recurso para reverter decisão judicial que lhe obstava o
registro da candidatura. Responsabilização pela autoria mediata do crime de uso do documento falso em sua
defesa processual no TRE/GO.
 
14. Já a fraude processual prevista no art. 347 do Código Penal consiste em modificar o local do crime, os
objetos relacionados ao crime ou mesmo o estado das pessoas envolvidas, com a finalidade de induzir o
magistrado ou o perito ao erro. Inexistência de inovação no curso de processos em andamento perante a
Justiça Eleitoral ou alteração dos dados do processo. Imputação de uso de documento falsificado para instruir
ações judiciais, conduta que não se amolda à figura típica de fraude processual.
 
15. Afastada a configuração do concurso material de crimes e revertida a sentença absolutória somente para
condenar os corréus pelo crime de uso de documento falso.  
 
16. O Ministério Público Eleitora pugnou, ainda, pela condenação dos réus “ao pagamento de danos materiais
sofridos pelo erário, a fim de indenizar as despesas necessárias à realização de novo pleito eleitoral, cujas
expensas deveriam ser imputadas àqueles que deram causa à renovação das eleições. Porém, o mandato
decorrente das Eleições de 2016 já se esgotou, o que esvazia o objeto desse pedido.
 
17. Indeferido, também, o pedido de condenação dos réus ao pagamento de dano moral coletivo, ante a
ausência de previsão legal a respeito, no âmbito do processo penal eleitoral, sem prejuízo da eventual
propositura de ação cível eleitoral ex delicto.
 
18. O crime do art. 353 do Código Eleitoral tem por penas aquelas fixadas pelo art. 348 do mesmo diploma
legal: reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
 
19. Nos termos do art. 59, c/c art. 68 do CP, em consideração à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e a consequências do crime, porém, não há
como fixar a pena no mínimo legal, a despeito dos bons antecedentes dos réus e da neutralidade da influência
quanto à conduta social e à personalidade deles. Apresentação da dosimetria individualizada das penas.
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20. Autor mediato do crime condenado em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
cujo valor foi arbitrado em 3 (três) salários mínimos para cada dia-multa, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, em
razão da profissão e da renda estimada do sentenciado. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas
de restrição de direitos (CP, art. 44), a saber: (a) prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo mensal
à instituição a ser definida pelo Juízo da Execução, pelo prazo de 48 meses; e (b) prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, na forma e periodicidade a ser definida pelo Juízo da Execução, pelo
prazo de 48 meses.
 
21. Advogado e partícipe do crime condenado a 3 (três) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, cujo
valor foi arbitrado em 2 (dois) salários mínimos cada dia-multa, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, em razão da
profissão e da renda estimada do sentenciado. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas de
restrição de direitos (CP, art. 44), a saber: (a) prestação pecuniária equivalente a meio salário mínimo mensal à
instituição a ser definida pelo Juízo da Execução, pelo prazo de 36 meses; e (b) prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, na forma e periodicidade a ser definida pelo Juízo da Execução, pelo
prazo de 36 meses.
 
22. Conforme debates orais em Plenário, o relator ficou vencido apenas quanto à aplicação do art. 91, II, letra
“b”, do Código Penal, o que implicaria somar à condenação dos corréus a obrigação de pagar à União quantia
equivalente aos valores que receberam do Município de Rio Quente em razão do exercício de cargos públicos
(Prefeito Municipal e Secretário Municipal) cuja nomeação decorreu do sucesso do uso do documento falso no
âmbito deste TRE/GO.
 
23. Recurso conhecido e parcialmente provido.
 
 
 

ACÓRDÃO
 

 
  

                                                Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, O
Procurador Regional Eleitoral, Doutor Célio Vieira da Silva, manifestou-se oralmente pelo
conhecimento e provimento do recurso criminal. O Doutor Frederico Manoel Sousa Alvares, na
condição de Procurador de Prerrogativas, fez sustentação oral em nome da recorrida Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional de Goiás, pelo desprovimento do recurso criminal. ACORDAM
os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, incluindo o
Presidente da Corte, Desembargador Leandro Crispim, em acolher parcialmente o
parecer ministerial, para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
CRIMINAL, a fim de condenar os recorridos apenas pelo crime de uso de documento
falso (artigo 353 do Código Eleitoral), nos termos do voto do Relator, o qual ficou vencido,
porém, quanto à aplicação do artigo 91, II, letra "b", do Código Penal.  
 

                                              
Goiânia, 24/03/2022

 
 
 

 
 

JUIZ JULIANO TAVEIRA BERNARDES
 

 Relator
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RELATÓRIO
  

 
 

 
Em 21 de fevereiro de 2019 (ID 19633790), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (Recorrente)

ajuizou, perante o Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Caldas Novas/GO, a presente ação penal pública incondicionada em

face de JOÃO PENA DE PAIVA e de EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA (Recorridos), imputando-

lhes, conjuntamente, a prática dos seguintes crimes eleitorais: falsificação de documento público e uso de

documento falso (artigos 348 e 353 do Código Eleitoral - Lei n° 4.737/65) e fraude processual (art. 347 do Código

Penal c/c art. 69 também do Código Penal)

 
Na denúncia, o MPE sustenta que, entre os dias 24 a 25 de setembro de 2016, em horário e local não

esclarecidos, os acusados falsificaram, para fins eleitorais, documento público consistente em via do Decreto n°

109/2016, da Chefia do Executivo do Município de Rio Quente. Referido decreto trata da exoneração do acusado João

Pena de Paiva do cargo em comissão de médico nomeado para compor perícia médica do Município de Rio Quente, a

fim de que pudesse se candidatar ao cargo de Prefeito no pleito municipal de 2016.

 
Conforme a denúncia, em 26/09/2016, os acusados fizeram uso desse documento falsificado na Ação

Cautelar de Exibição de Documentos n° 446-65.2016.6.09.0007 (Protocolo n° 117.651/2016), que tramitou na 7ª Zona

Eleitoral. Também de acordo com a peça acusatória, o denunciado JOÃO PENA DE PAIVA, em 28/09/2016, voltou a

fazer uso do mesmo documento falsificado, utilizando-o para instruir a ação de registro/impugnação de candidatura que

tramitava, à época, perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás.

 
Aduz a denúncia que ambos os denunciados inovaram artificiosamente na pendência de processo civil

(registro de candidatura quanto à desincompatibilização do denunciado JOÃO PENA DE PAIVA do cargo de perito

médico do Município de Rio Quente), com o fim de induzir a erro os membros deste TRE-GO.

 
Em 25 de setembro de 2019 (ID 19662640), o Juízo singular, em decisão da Juíza Eleitoral FABÍOLA

FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, julgou improcedente o pedido e absolveu os acusados, nos termos

do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, “ante a ausência de provas robustas da materialidade do crime de

falsificação de documento público para fins eleitorais (art. 348 do Código Eleitoral) e, consequente, escassez de

elementos de convicção quanto à materialidade do crime de uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do

Código Eleitoral) e de fraude processual (art. 347 do Código Penal)”.

 
Em 14 de outubro de 2019 (ID 19662740, 4º Volume), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL interpôs o

presente recurso criminal, por meio do qual sustenta, em suma, que: 1) “embora o Juízo tenha entendido de forma

contrária, os recorridos falsificaram/forjaram, sim, o Decreto n° 109/2016”; 2) o indigitado documento surgiu primeiro

como imagem na internet e depois foi providenciada a sua juntada nos processos; 3) os recorridos aproveitaram-se de

partes do Decreto nº 106/2016 e montaram o Decreto nº 109/2016; 4) a cópia impressa do documento digitalizado

utilizado como peça "objeto" da perícia constitui, sim, meio idôneo para aferir a montagem e, em consequência, a

falsificação; 5) o Juízo a quo se valeu da rivalidade existente entre Rivalino, então Prefeito, e o acusado João Pena,

para desconstituir prova idônea que comprovava crimes graves cometidos por este último e pelo outro acusado,

Eduardo; 6) a cópia do Decreto n° 109/2016 não passa de documento fabricado pelos recorridos, com o objetivo de

permitir que João Pena pudesse concorrer à chefia do Executivo de Rio Quente; 7) o falso Decreto nº 109/2016

corresponde à mesma imagem capturada em rede social, conforme laudo pericial de fls. 434/452; 8) o entendimento

segundo o qual cópia não autenticada não pode ser utilizada para a prática do crime de uso de documento falso vem

caindo, a exemplo de precedentes do Tribunal Superior de Justiça citados; 9) uma nova perícia era desnecessária, pois
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já estava amplamente comprovado nos autos que o Decreto nº 109/2016 nunca existira, até porque João Pena de Paiva

não pediu exoneração de seu cargo, de modo que o documento juntado pelos Réus fora fabricado, ou seja, é falso; 10) 

a pessoa que teria assinado o decreto, no caso, o senhor Rivalino, quando ouvido em Juízo, deixou claro que não

assinara o documento em nenhuma oportunidade; 11) “é verdade que Rivalino e João Pena de Paiva são adversários

políticos, mas nesse caso, o que foi declarado por aquele está em consonância ao que foi dito por diversas

testemunhas ouvidas, cujos depoimentos foram transcritos, e foram unânimes em dizer que o Decreto de exoneração

do recorrido João Pena de Paiva jamais foi emitido pela Prefeitura Municipal de Rio Quente”; 12) “houve encenação por

parte dos acusados com o fito de achar/falsificar um decreto de exoneração e, assim, promover o malfadado registro de

candidatura de João Pena de Paiva, conforme se observa pela análise do conjunto probatório dos autos”; 13) “em razão

de não ter sido feito o pedido de desincompatibilização no tempo correto, foi preciso ‘fabricar’ o documento que

fornecesse condição de elegibilidade ao denunciado João Pena de Paiva, até porque o Tribunal Regional Eleitoral havia

negado seu registro de candidatura; 14) as testemunhas ouvidas, funcionárias da Prefeitura de Rio Quente/GO,

afirmaram que não havia sido confeccionado nenhum decreto de exoneração de João Pena de Paiva; 15) “nenhuma

testemunha/informante que foi arrolada pela defesa e ouvida em Juízo viu o referido documento no dia da busca e

apreensão, situação essa que só reforça que tudo não passou de uma armação para poder juntar o documento falso e,

assim, ser possível conseguir a candidatura de João Pena de Paiva”; 16) “caberia aos réus, notadamente ao seu

Eduardo Henrique Gomes de Oliveira Pena comprovar que foi, no dia da busca e apreensão, entregue a ele o referido

Decreto 109/2016, até porque as testemunhas ouvidas, em especial os oficiais de justiça, assim disseram”; 17) “os

elementos colhidos, notadamente os depoimentos prestados nas fases inquisitivas e judicial, são suficientes para a

condenação, tendo o Juízo, na verdade, rebatido os argumentos trazidos pelo Parquet Eleitoral com o nítido intuito de

absolver os réus”.

 
Requer o Ministério Público, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de condenar

EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA e JOÃO PENA DE PAIVA, nos exatos termos constantes na

denúncia: o primeiro (Eduardo Henrique Gomes de Oliveira Pena), nos artigos 348 e 353, todos do Código Eleitoral, c/c

o artigo 347 do Código Penal; e o segundo (João Pena de Paiva), no artigo 348 do Código Eleitoral, c/c o artigo 29, do

Código Penal c/c o art. 353 (duas vezes) do Código Eleitoral, c/c o artigo 347 do Código Penal; bem como para que

ambos sejam condenados ao pagamento de danos materiais sofridos pelo erário, in casu, R$ 10.367,39 (dez mil,

trezentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), valor a ser corrigido monetariamente.

 
Além disso, o MPE requer que os recorridos sejam condenados ao “pagamento de dano moral coletivo

na quantia de R$ 68.850,00 (cento e sessenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais) para cada um - valor este que 

deve ser corrigido monetariamente”.

 
Nas contrarrazões (ID 19663890, 5º Volume), apresentadas em 29 de outubro de 2019, JOÃO PENA

DE PAIVA requer a confirmação da sentença recorrida, ao argumento, em síntese: 1) “inépcia da inicial por oferecer

denúncia genérica e sem individualização de conduta para o acusado”; 2) “o apelado era prestador de serviços de

saúde da autarquia Rio Quente PREV como médico perito credenciado, sendo que recebia pelas perícias realizadas

para a autarquia previdenciária municipal, não possuindo vínculo comissionado ou concursado com o município do Rio

Quente/GO, sendo mero prestador de serviços”; 3) o apelado encontrou uma oposição anormal, raivosa e mesquinha

por parte do Prefeito à época dos fatos, Rivalino de Oliveira Alves, e de “seu grupo político, que protocolizaram diversas

ações para a impugnação da candidatura do apelado”; 4) “o apelado representado por sua assessoria jurídica tentou

por diversos vezes obter os documentos para sua candidatura amigavelmente, porém, sem sucesso”; 5) “o apelado

nunca foi servidor comissionado ou concursado do município de Rio Quente/GO; 6) “o objeto periciado é

completamente diferente do objeto juntado aos referidos autos, sendo completamente inservível para fins de produção

probatória”; 7) cópia xerográfica não é considerada documento para fins penais, conforme jurisprudência assente do

STJ; 8) “não há objeto material idôneo para a configuração do crime de falsificação de documentos. Sem o falso,

desaparece os referidos crimes subsequentes conforme relatado pela magistrada”; 9) “não existe o cargo de médico-

perito, ou seja, para o vínculo efetivo de concursado ou temporário ou de ‘COMISSIONADO’, conforme certidão 011-
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2019 RH e Certidão da Câmera Municipal de Rio Quente”; 10) “a referida cópia foi irrelevante para o deslinde da

questão, tratando-se de uma prova imprestável para atestar a situação jurídica de prestador de serviços do apelado 

amplamente documentada nestes e nos autos de registro de candidatura”; 11) “conforme ATA NOTARIAL, dos

vereadores ALDO PEREIRA e VANDERLUCIO DOMINGUES DE LIMA, que inclusive é CUNHADO DO RIVALINO,

foram vistas cópias da nomeação das médicas e exoneração do Dr. João Pena de Paiva, com data do dia 19 de abril

2016, e atas de reuniões realizada pelo conselho" (conforme fls. 235 a 236)”; 12) os depoimentos das testemunhas de

acusação são contraditórios e não comprovam a prática dos ilícitos imputados aos recorridos.

 
Em contrarrazões apresentadas em 8 de novembro de 2019 (ID 19663940, 5º Volume), EDUARDO

HENRIQUE GOMES OLIVEIRA PENA requer a confirmação da sentença recorrida, que o absolveu. Argumenta, em

síntese: 1) “falta de materialidade, sendo que o fato narrado na denúncia não constitui crime, urna vez que, cópia

reprográfica sem autenticação configura conduta atípica no ordenamento jurídico brasileiro, art. 386 inciso III, do Código

de Processo Penal”; 2) “falta de materialidade, tendo em vista, a NULIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA

DE CUSTÓDIA DA PROVA, ou seja, perícia diversa da suposta prova de crime de falsificação de documentos

Públicos”; 3) “falta de autoria, uma vez que o acusado não concorreu para infração penal, arts. 386, inciso IV, do Código

de Processo Penal”; 4) restou comprovado “que os réus não concorreram para infração penal, conforme ATA

NOTARIAL confeccionada pelos Veadores e depoimento da Juíza eleitoral da época Dra. VANESKA BARUKI, sobre o

oficial de justiça TONY”; 5) “não aplicação da penalidade de indenização por dano MORAL COLETIVO, em razão da

ausência de previsão legal, uso indevido de ANALOGIA IN MALEM PARTEM e da teoria da responsabilidade civil

objetiva”.

 
Em contrarrazões apresentadas em 23 de novembro de 2019 (ID 19663990, 5º Volume), a ORDEM

DOS ADVOGADOS DO BRASIL — SEÇÃO GOIÁS, na condição de assistente de defesa do acusado Eduardo

Henrique Gomes de Oliveira Pena, requer a confirmação da sentença recorrida. Sustenta, em síntese, que: 1) a

assistência da OAB/GO visa tão somente a “auxiliar a defesa técnica do referido acusado na defesa de suas

prerrogativas profissionais, porquanto o presente processo penal foi instaurado tendo em vista a atuação profissional do

acusado na condição de profissional da advocacia”, então advogado do acusado João Pena de Paiva; 2) não restou

comprovada a autoria delitiva, pois, em hipótese alguma, existem provas robustas de que o acusado teria falsificado o

Decreto nº 109/2016 da Administração Pública municipal de Rio Quente/GO; 3) “o presente processo criminal se restou

infrutífero em demonstrar a conduta específica do acusado Eduardo Henrique Gomes de Oliveira Pena em falsificar tal

documentação, bem como o dolo específico de tal prática para fins eleitorais, elemento subjetivo do tipo, tendo, a

princípio, demonstrado que este apenas juntou documentação que foi entregue pelos oficiais de justiça, os quais

deveriam ter entregue ao juízo do feito à época, sendo acertada a sentença absolutória, a qual reconheceu a ausência

de provas para ancorar eventual pretensão condenatória”; 4) a utilização de tal documentação não interferiu para o

registro da candidatura de João Pena de Paiva; 5) “imputar ao advogado a responsabilidade por juntada de um

documento que este sequer tinha as mínimas condições de saber se era verdadeiro ou falso, tendo em vista que foi

entregue por servidores do município de Rio Quente-GO e repassado por oficiais de justiça integrantes do Tribunal

Regional Eleitoral de Goiás, é afastar as garantias constitucionais e legais (dispostas na Lei n° 8.906/94) conferidas ao

advogado para o exercício de sua atividade jurídica, atribuindo uma reprovável responsabilidade objetiva por atos de

terceiros”.

 
Em 13 de março de 2020, a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer firmado pelo Dr. Célio Vieira da

Silva (ID 19664040, 5º Volume), oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Sustentou, em resumo,

que: 1) não procede a alegação de inépcia da denúncia, pois ela “descreve os crimes com todas as suas circunstâncias,

a qualificação dos acusados (ora recorridos) e classificação dos crimes”; 2) “a materialidade delitiva dos crimes

imputados encontra-se demonstrada pelos elementos colhidos no Inquérito Policial n° 005/2017-SR/PF/GO, Laudo de

Perícia Criminal Federal (fls. 434/452), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a investigação e

em juízo”; 3) “resta indubitável a falsificação do Decreto de Exoneração n° 109/2016 do Recorrido JOÃO PENA DE

PAIVA, referente ao cargo comissionado de perito médico do município de Rio Quente/GO”; 4) “indubitável a
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materialidade dos crimes imputados na denúncia, pois foi contrafeito documento público consistente no Decreto n°

109/2016, tendo por finalidade comprovar a suposta exoneração do Recorrido JOÃO PENA DE PAIVA de seu cargo de

perito médico do município de Rio Quente/GO, sendo utilizado por duas vezes, uma na pendência de Registro de

Candidatura e outra na Ação Cautelar”; 5) “a lei processual penal reza tão-somente que o juiz, ao proferir sentença

condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados (art. 387, inciso IV, do Código de Processo

Penal), logo, apesar de a inicial acusatória constar pedido em quantia específica, cabe ao juiz fixar o mínimo para

reparação, o qual poderá ser, posteriormente, aumentado pelo ente público prejudicado”.

 
Remetidos os autos ao eminente Revisor, coube a ele pedir dia para o julgamento (art. 62, XI c/c 66, II,

do Regimento Interno desta Corte - Resolução TRE/GO n° 298/2018).

 
 
 

VOTO
 

 
  

Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

 
I – Preliminar de inépcia da denúncia

 
Em preliminar, o recorrido João Pena de Paiva suscitou a inépcia da inicial, por se tratar de “denúncia

genérica e sem individualização de conduta para o acusado”.

 
No entanto, “para o recebimento da denúncia, a descrição do fato típico em todas as suas

circunstancias pode ser realizada de forma concisa, bastando a demonstração de indícios de autoria e materialidade,

com lastro em substrato probatório mínimo” (Recurso Criminal nº 2695, Acórdão, Relator (a) Des. Paulo César Vieira de

Carvalho Filho, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 030, Data 05/02/2020, Página

17/19).

 
Nos termos do § 2º do art. 357 do Código Eleitoral, “a denúncia conterá a exposição do fato criminoso

com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

 
No caso, a peça exordial imputa aos recorrentes o cometimento dos crimes de falsificação e de uso de

documento público para fins eleitorais (Decreto n° 109/2016 do Município de Rio Quente). A denúncia procedeu à

exposição dos fatos criminosos, de forma pormenorizada e individualizada. A prática dos crimes foi imputada aos

denunciados JOÃO PENA DE PAIVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA, e a denúncia lhes

atribuiu a efetiva contribuição para a realização do resultado típico.

 
Em essência, como sustentou o Procurador Regional Eleitoral, “a denúncia descreve os crimes com

todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados (ora recorridos) e classificação dos crimes (arts. 348 e 353,

ambos do Código Eleitoral, e art. 347 do Código Penal), indicando, ao final, o rol de testemunhas, em consonância com

o art. 41 do Código de Processo Penal, além de inexistir qualquer das circunstâncias previstas no art. 395 do citado 

códex” (ID 19664040).

 
Observados, pois, o devido processo legal e a garantia fundamental da ampla defesa. Tanto é que os

denunciados puderam rebater todos os fatos imputados na denúncia, não havendo qualquer demonstração de prejuízo

processual para a defesa, cujas teses meritórias, aliás, foram até acatadas pelo Juízo Eleitoral na sentença absolutória.

 
Dessarte, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.
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II – Mérito.
 

A denúncia imputou a JOÃO PENA DE PAIVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA,

ora recorridos, a prática dos crimes de falsificação de documento público (art. 348 do Código Eleitoral), de uso de

documento falso (art. 353 do Código Eleitoral) e de fraude processual (art. 347 do Código Penal), delitos todos

supostamente praticados com finalidades eleitorais.

 
A peça acusatória narrou os seguintes fatos:

 
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 24 a 25 de
setembro de 2016, em horário e local não esclarecidos, os denunciados EDUARDO
HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA e JOÃO PENA DE PAIVA falsificaram
documento público consistente no Decreto n° 109/2016, do Município de Rio
Quente, para fins eleitorais.
 
Consta, por sua vez, que no dia 26 de setembro de 2016, os denunciados
EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA e JOÃO PENA DE PAIVA
fizeram uso do documento falsificado na ação cautelar de protocolo n°
117.651/2016, perante o Juízo da 7' Zona Eleitoral do Estado de Goiás, sediado em
Caldas Novas. Consta, ainda, que o denunciado JOÃO PENA DE PAIVA, no dia 28
de setembro de 2016, voltou a fazer uso do mesmo documento falsificado, juntando-
o nos autos da ação de registro/impugnação de sua candidatura, que tramitava, à
época, perante no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, sediado em
Goiânia.
 
Consta, por fim, que os denunciados EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
PENA e JOÃO PENA DE PAIVA inovaram artificiosamente na pendência de
processo civil — registro (impugnação) de candidatura, quanto ao estado do
denunciado JOÃO PENA DE PAIVA (desincompatibilização/exoneração do cargo de
perito do município de Rio Quente em tempo hábil), com o fim de induzir a erro o
Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
 
Segundo apurado, no dia 15 de agosto de 2016, o denunciado JOÃO PENA DE
PAIVA fez requerimento para registro de candidatura para o cargo de Prefeito
Municipal de Rio Quente/GO. Publicado o edital dos candidatos, a Coligação
Majoritária UNIDOS POR RIO QUENTE, no dia 21 de agosto de 2016, impugnou o
registro do referido denunciado, alegando, dentre outros argumentos, que ele não
havia se desincompatibilizado no prazo legal do cargo público comissionado de
Perito Médico Oficial do Município de Rio Quente no prazo legal de três meses antes
do pleito, conforme exigido pelo artigo 1°, inciso II, alínea "I", da Lei Complementar
n.° 64/90.
 
A impugnação foi julgada improcedente em 1° grau, mas a Coligação Majoritária
UNIDOS POR RIO QUENTE recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral que, em 20 de
setembro de 2016, dando provimento à insurgência, indeferiu o registro de
candidatura do denunciado JOÃO PENA DE PAIVA para concorrer ao cargo de
Prefeito Municipal de Rio Quente, vez que o mesmo "(...) não apresentou prova
válida e formal da exoneração do cargo em comissão por ele ocupado, tendo em
vista que não houve o afastamento de direito (exoneração) no prazo legal de até 3
(três) meses antes das eleições, o que o torna inelegível, por observância do art. 1°,
inciso II, I, da LC 64/90, nos termos da Súmula 54 do TSE", (Vide às fls. 327 dos
autos de Inquérito Policial — mídia anexa).
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Inconformado, no dia 22 de setembro de 2016, o denunciado JOÃO PENA DE
PAIVA, por meio de seu advogado e sobrinho EDUARDO HENRIQUE GOMES DE
OLIVEIRA PENA, ajuizou AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
COM PEDIDO LIMINAR, de protocolo n° 117.651/2016, para que o Juízo da 7ª Zona
Eleitoral do Estado de Goiás deferisse "(...) o pleito de exibição do Processo de
exoneração e cópias da ata de substituição do cargo de médico perito da
previdência social daquele município", sob o argumento de que o "(...) o atual
prefeito (de Rio Quente) e aliado e responsável pela campanha do outro candidato a
prefeito, bem como é responsável pelo referido processo, tendo obstado as cópias
da desincompatibilização do requerente", mesmo cientes de que não existia Decreto
de Exoneração do Cargo de Perito. De outra banda, a defesa do denunciado JOÃO
PENA DE PAIVA opôs perante o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (v. mídia de
fls. 327) embargos de declaração no dia seguinte — dia 23 de setembro de 2016.
 
Apurou-se ainda que o Juízo da 7ª Zona Eleitoral do Estado de Goiás deferiu o
pleito liminar proposto e, no dia do cumprimento da decisão, 24 de setembro de
2016 (sábado), os oficiais de Justiça Ribamar Rabelo de Moura e Tony Mário
Ferreira Filho se dirigiram para as dependências da Prefeitura Municipal de Rio
Quente acompanhados com o denunciado EDUARDO HENRIQUE GOMES DE
OLIVEIRA PENA.
 
Tem-se que, durante o cumprimento da decisão liminar, a servidora municipal
Rosângela Morais dos Santos Sousa, diretora do Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura de Rio Quente na época, entregou documentação alvo do
mandado de busca e apreensão ao denunciado EDUARDO HENRIQUE GOMES DE
OLIVEIRA PENA, que a levou consigo.
 
Tem-se que os oficiais de justiça Ribamar Rabelo de Moura e Tony Mário Ferreira
Filho, afirmaram, perante a autoridade policial, que não conferiram a documentação
que foi entregue ao denunciado EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
PENA, e disseram que em nenhum momento visualizaram qualquer decreto que
atestasse a exoneração do denunciado JOÃO PENA DE PAIVA do cargo de Perito
Oficial do Município de Rio Quente/GO. Posteriormente à busca e apreensão
encenada, os denunciados EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA e
JOÃO PENA DE PAIVA, falsificaram/forjaram o Decreto n.° 109/2016.
 
Posteriormente à busca e apreensão encenada, os denunciados EDUARDO
HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA e JOÃO PENA DE PAIVA,
falsificaram/forjaram o Decreto n.° 109/2016.
 
Para esclarecer como se deu a falsificação perpetrada pelos denunciados, segue
transcrição do laudo pericial do Departamento de Polícia Federal às fls. 398/416:
 
"(...) 1) O documento recebido como decreto n° 109 consiste em uma reprodução
impressa de um documento montado com aproveitamento de partes do decreto n°
106. 2) As partes aproveitadas são assinatura do prefeito, seu nome abaixo dela, o
rodapé com endereço da prefeitura, a logomarca no final do documento, a primeira
frase do documento, os dois carimbados atribuídos a diretora de RH e sua
assinatura. É possível que as logomarcas do cabeçalho também tenham sido
aproveitadas 3) A montagem foi feita com digitalização da imagem do decreto n°
106, recorte das partes a serem aproveitadas (com auxílio de software de edição de
imagens) e digitação do texto principal daquilo que seria apresentado como decreto
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n° 109. 4) Consequentemente, a peça intitulada Decreto n° 109/2016 não consiste
em um documento regularmente emitido pela Prefeitura Municipal de Rio Quente".
 
Ainda na mesma perícia, quanto ao que foi publicado em rede social no dia 25 de
setembro de 2016, ficou consignado o seguinte:
 
"(...) A imagem digital consiste em uma captura de tela de um smartphone (ou
equipamento similar) e sua total correspondência com o documento físico objeto
desta perícia indica que este último pode consistir em uma impressão daquela
imagem, ou de uma cópia digital dela. Reforçam essa possibilidade os valores de
data e hora constantes em ambos os documentos: a imagem digital tem indicações
de que foi obtida às 12:14h e a impressão do documento físico tem indicações de ter
sido feita às 16:06h, ambas no dia 26/09/2016, conforme destacado com elipses na
figura 20" (da perícia de fls. 398/416).
 
Com a falsificação realizada, os denunciados EDUARDO HENRIQUE GOMES DE
OLIVEIRA PENA e JOÃO PENA DE PAIVA fizeram o uso do documento
falsificado/forjado por eles nos autos da ação cautelar de protocolo n° 117.651/2016,
proposta no Juízo da 7ª Zona Eleitoral, como faz prova a respectiva cópia desta, que
se encontra em apenso aos autos de Inquérito Policial, em especial às fls. 31/34.
 
Infere-se que o mesmo documento falsificado voltou a ser usado pelo denunciado
JOÃO PENA DE PAIVA, que o repassou ao seu procurador que atuava no Tribunal
Regional Eleitoral, sendo tal documento utilizado no respectivo processo de
registo/impugnação de sua candidatura, o que pode ser constatado na mídia juntada
às fls. 3278. Na ocasião, a defesa do denunciado JOÃO PENA DE PAIVA
apresentou embargos de declaração, os quais traziam consigo o decreto falso de n.°
109/2016.
 
Frisa-se que, em razão da artimanha cometida (falsificação e uso do documento
falsificado), o denunciado JOÃO PENA DE PAIVA (em conluio com o denunciado
EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA) conseguiu, no âmbito do
Juízo do Tribunal Regional Eleitoral decisão favorável ao registro de sua candidatura
— induzindo-o a erro, e, com isso continuar à frente da Prefeitura Municipal de Rio
Quente/GO no cargo de Prefeito.
 
Assim agindo, o denunciado JOÃO PENA DE PAIVA está incurso nas penas do
artigo 348 do Código Eleitoral c/c o 353 (duas vezes) do Código Eleitoral c/c o artigo
347 do Código Penal, em concurso material, e o denunciado EDUARDO HENRIQUE
GOMES DE OLIVEIRA PENA está incurso nas penas dos artigos 348 e 353, todos
do Código Eleitoral c/c o artigo 347 do Código Penal, em concurso material, razão
pela qual o Ministério Público Eleitoral requer, recebida e autuada esta, sejam
citados os denunciados para oferecer resposta escrita em 10 dias (CPP, artigo 396),
seguindo-se o rito ordinário (CPP, artigos 399/405), ouvindo-se, oportunamente, as
testemunhas abaixo arroladas, até final condenação nas penas dos artigos
mencionados, bem como ao pagamento solidário dos danos materiais e morais
causados (CPP, artigo 387, inciso IV), nos parâmetros constantes na cota
processual.
 
Os dispositivos legais em referência dizem, respectivamente, com os crimes de

falsificação de documento público para fins eleitorais; uso de documento falso para fins eleitorais;
e fraude processual.
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Trata-se de crimes tipificados pelo Código Eleitoral nos seguintes termos:

 
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público
verdadeiro, para fins eleitorais:
 
 Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.

 
§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

 
 § 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal
inclusive Fundação do Estado.

 
(...)
 
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a
que se referem os artigos. 348 a 352:
 
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

 
(...)
 
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou
administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a
erro o juiz ou o perito:
 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

 
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado,
as penas aplicam-se em dobro.

 
 
 
Dos crimes de falsidade documental e de uso de documento falso

 
Acerca do crime de falsidade de documento público previsto no art. 348 do Código Eleitoral, ensina

JOSÉ JAIRO GOMES:

 
(...) O presente art. 348 corresponde ao art. 297 do Código Penal, que assim define o crime de falsidade
de documento público: “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público
verdadeiro”. Vê-se que a esse tipo penal o legislador eleitoral apenas incluiu o elemento subjetivo “para
fins eleitorais”, deixando assentado que o falso eleitoral é um delito especial e só se apresenta em
contexto eleitoral.

 
(...)

 
Releva distinguir no documento dois aspectos: autenticidade e veracidade. A autenticidade refere-se à
materialidade, à integridade formal do documento, à sua dimensão estrutural e exterior. Já a veracidade
remete ao conteúdo, ou seja, à verdade de seu teor, sua correspondência com a realidade histórica.

 
(...)

 
Três são as condutas descritas no tipo legal, a saber: (i) falsificar, no todo, documento público; (ii)
falsificar, em parte, documento público; (iii) alterar documento público verdadeiro.

 
Falsificar significa fabricar, contrafazer, criar, forjar, manufaturar. A falsificação pode ser total ou parcial.
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Na falsificação total, o agente cria ou produz totalmente um documento fictício, que imita o
correspondente verdadeiro. Esse não existia antes, resultando do trabalho do sujeito ativo. Já na parcial
a criação afeta apenas uma seção do documento, pressupondo-se que o documento seja formado por
partes separáveis. Conforme ensina Mirabete (2003b, p 237), a falsificação total ocorre ‘quando o
documento é inteiramente criado’, e parcial quando ‘recair necessariamente em documento de duas ou
mais partes perfeitamente individualizáveis’. (...)

 
Na alteração, não é forjado documento novo, trabalhando o agente com um documento verdadeiro,
regularmente emitido, e, portanto, preexistente à ação ilícita. É verdadeiro o suporte, a estrutura, do
documento, ao qual, porém, são acrescidos, suprimidos ou modificados dados ou informações
relevantes. A alteração tem o fito de conferir ao documento sentido diverso daquele que originariamente
possui (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 217 e 218).

 
 
                   Ao comentar o crime de uso de documento falso previsto no art. 353 do Código Eleitoral, JOSÉ JAIRO

GOMES ainda explica que:
  

A conduta típica consiste em fazer uso dos documentos falsificados ou alterados a que se referem os
arts. 348 a 352 do CE.

 
Fazer uso é o mesmo que empregar, aproveitar, valer-se. O agente utiliza o documento falso como se
fosse autêntico ou verdadeiro, ou pretendendo fazê-lo passar por autentico ou verdadeiro. O uso deve
ser efetivo, real, e não consequência de mero gracejo, ostentação ou exibicionismo. Pode o uso ser
judicial (ex.: anexar falso documento em petição para instruir a demanda judicial ou pleito de medida
cautelar) ou extrajudicial (ex.: exibir falso documento a autoridade administrativa, utilizá-lo para instruir
procedimento administrativo, colocá-lo em circulação).

 
Ressalta Mirabete (2003b, p. 268) que o falso documento deve ser empregado “em sua específica
destinação probatória”, e não para fins diversos daquele para o qual foi concebido.

 
O crime em exame tem por objeto material os documentos aludidos nos arts. 348, 349, 350 e 352 do
Código Eleitoral. Trata-se de crime remetido, cuja figura típica refere ou envia a outros dispositivos, que
passam a integrá-lo. Assim, o delito de uso pressupõe a ocorrência de crime anterior de falso, pois este
o integra. Por isso, afirma Mirabete (2003b, p. 269) que a ‘existência do falso penalmente reconhecido é
pressuposto básico para a consequente responsabilidade pelo uso”. (Ibidem, p. 236 e 237). 
 
 
Pois bem.

 
Passando-se à análise em si da falsidade documental, o documento de cuja falsificação se discute é

uma cópia do Decreto nº 109, de 19 de abril 2016, supostamente emitido pelo Prefeito Municipal de Rio Quente-GO.

 
Esse documento veio a lume, primeiramente, por meio da juntada feita pelo advogado e corréu

EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA aos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos n° 446-

65.2016.6.09.0007 (Protocolo n° 117.651/2016), que tramitou na 7ª Zona Eleitoral.

 
Porém, o mesmo documento foi também anexado, por outro advogado, na documentação apresentada

a esta Corte quando da interposição dos segundos embargos declaratórios ao acórdão proferido na Ação de

Registro/Impugnação de Candidatura (TRE/GO, Recurso Eleitoral nº 305-46.2016.6.09.0007 – Protocolo nº

87.514/2016).

 
O documento serviu ao interesse do réu JOÃO PENA DE PAIVA, cujo registro de candidatura ao cargo

de Prefeito do Município de Rio Quente havia sido recusado duas vezes, por esta Corte, nos autos da mencionada Ação

de Registro/Impugnação de Candidatura (Recurso Eleitoral nº 305-46.2016.6.09.0007 – Protocolo nº 87.514/2016).
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Segundo entendera esta Corte, o réu JOÃO PENA DE PAIVA não fazia jus ao registro de sua candidatura, porque não

se desincompatibilizara do cargo de médico perito do instituto de previdência social do Município de Rio Quente em

tempo hábil para concorrer ao cargo de Prefeito municipal nas eleições de 2016.

 
O documento em destaque, segundo a versão do réu JOÃO PENA DE PAIVA, teria sido obtido, no dia

23/09/2016, no curso do cumprimento de liminar de busca e apreensão deferida pela Juíza Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral

de Caldas Novas-GO, no âmbito da referida Ação Cautelar de Exibição de Documentos (Autos n° 446-

65.2016.6.09.0007, Protocolo n° 117.651/2016) proposta em face do Município de Rio Quente e do Fundo Municipal de

Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Quente.

 
O ajuizamento dessa ação cautelar teve por fundamento a garantia de acesso às peças do processo de

exoneração do réu JOÃO PENA DE PAIVA do cargo de médico perito do instituto de previdência social do Município de

Rio Quente. O objetivo da ação era encontrar documentos que permitissem contornar as decisões do TRE/GO que

indeferiram o registro de candidatura do JOÃO PENA DE PAIVA, porquanto a Corte entendera que o candidato não

havia comprovado, formalmente, sua desincompatibilização do mesmo cargo.

 
A causa de pedir formulada pelo réu JOÃO PENA DE PAIVA na cautelar era a de que ele já havia se

afastado do cargo, mas os órgãos municipais, em razão da influência política do então Prefeito municipal, negavam-se a

fornecer-lhe cópia do documento necessário a provar, à Justiça Eleitoral, referido afastamento.

 
Todavia, quando da impugnação de seu registro de candidatura, o acusado JOÃO PENA DE PAIVA

narrara outra versão.

 
Conforme ID 19640690 - pág. 1, ele alegou à Juíza Eleitoral que se encontrava afastado “de fato” da

função de médico perito do Município desde o final de abril de 2016, o que lhe pereceu suficiente para atender ao

requisito da desincompatibilização eleitoral.

 
Em outra passagem, na mesma peça processual, JOÃO PENA DE PAIVA expressamente admitiu

saber que não existia nenhum decreto a exonerá-lo do cargo (ID 19640690 - pág. 1).

 
Veja-se o trecho da petição, in litteris:

 
Em que pese não existir Decreto de exoneração em nome do impugnado, fica evidente, que o
Chefe do Executivo agiu de má-fé em não providenciá-lo, haja vista que, o mesmo já havia, inclusive,
nomeado duas médicas para ocupar o lugar do impugnado como médico-perito no município. Mais uma
vez, fica evidenciado, o interesse político do Chefe do Executivo em obstar a candidatura do
impugnado. (doc. 05 e doc. 06)

 
A tese da suficiência do afastamento “de fato” foi acatada pela Justiça Eleitoral de 1º grau, mas a

coligação rival, da qual fazia parte o então Prefeito, recorreu a esta Corte.

 
Todavia, nas contrarrazões ao recurso apresentado contra a decisão de 1º grau que deferira o registro

de sua candidatura, o acusado JOÃO PENA DE PAIVA reconheceu, pela segunda vez, que não havia sido

formalmente exonerado do cargo de médico perito, porquanto o Prefeito municipal se recusava a providenciar sua

exoneração (ID Num. 19640740 - Pág. 61/62). Confira-se a passagem:

 
Em que pese não existir Decreto de exoneração em nome do Recorrido, fica evidente, que o
Chefe do Executivo agiu de má-fé em não providenciá-lo, haja vista que, o mesmo já havia,
inclusive, nomeado duas médicas para ocupar o lugar do Recorrido como médico-perito no município.
Mais uma vez, fica evidenciado, o interesse político do Chefe do Executivo em obstar a candidatura do
Recorrido.
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Ou seja, o acusado JOÃO PENA DE PAIVA tinha pleno conhecimento de que não fora formalmente

exonerado do cargo de médico perito. Ele até admitiu, por duas vezes, que não existia algum decreto municipal a

exonerá-lo.

 
Ocorre que este TRE/GO, em grau de recurso, negou o registro do candidato, o que o obrigou a mudar

de estratégia defensiva posteriormente.

 
Nos termos do voto vencedor, da lavra do Juiz ABEL CARDOSO MORAIS, esta Corte decidiu que “o

recorrido não apresentou prova válida e formal da exoneração do cargo em comissão por ele ocupado, tendo em vista

que não houve o afastamento de direito (exoneração) no prazo legal de até 3 (três) meses antes das eleições, o que o

torna inelegível, por inobservância do art. 10, inciso II, 1, da LC 64/90, nos termos da Súmula 54 do TSE” (ID 19640790

- Pág. 35).

 
Entendimento posteriormente confirmado, por acórdão do mesmo relator, ao negar provimento aos

primeiros embargos declaratórios interpostos por JOÃO PENA DE PAIVA (ID 19640840 - Pág. 1/14).

 
Esse, portanto, um rápido e necessário retrospecto da situação anterior ao ajuizamento da cautelar.

 
Todavia, descontente com o insucesso do registro de sua candidatura no TRE/GO, o acusado partiu

para nova tentativa de reverter o indeferimento da candidatura, agora sob a forma de uma ação cautelar de exibição de

documentos (proposta na Zona Eleitoral de Caldas Novas), cuja finalidade seria obter algum tipo de documento que

fundamentasse a tese de que já teria sido formalmente afastado ou substituído do cargo do qual deveria ter se

desincompatibilizado.

 
Cumpre aqui relembrar que o mesmo JOÃO PENA DE PAIVA já dissera inexistir algum tipo de decreto

a exonerá-lo.

 
Logo se vê, a versão fática narrada na inicial da cautelar contradizia a defesa que o próprio acusado

fizera na impugnação de seu registro de candidatura. Nesta nova tentativa, porém, JOÃO PENA DE PAIVA pleiteou a

“exibição do Processo de exoneração e cópias da ata de substituição do cargo de médico perito da previdência social

daquele município” (ID 19640840 - Pág. 37).

 
Outro detalhe para mostrar a multiplicidade de versões sobre o assunto: em depoimento à Polícia

Federal, o acusado apresentou uma terceira versão dos fatos. Disse ele que, “para se desincompatibilizar e concorrer

ao cargo, apresentou ao RIO QUENTE PREVI pedido de exoneração em abril de 2016”, mas que “perdeu a segunda via

desse pedido” (ID. 19634440, p. 53).

 
Já para a Juíza Eleitoral que conduzira a ação cautelar, Dra. Vaneska da Silva Baruki, conforme

depoimento que ela prestou em juízo, o próprio acusado JOÃO PENA DE PAIVA lhe teria apresentado uma quarta

versão ao dizer que os servidores da Prefeitura se recusaram a realizar o protocolo do pedido de exoneração do cargo.

 
Então, o acusado JOÃO PENA DE PAIVA veio com uma quinta versão. No Juízo a quo, disse que não

se lembrava se teria ou não formalizado um pedido de exoneração.

 
Logo se vê, essa multiplicidade de versões do acusado JOÃO PENA DE PAIVA confirma a tese de que

ele não só sabia da existência do documento falso como também anuíra fosse ele utilizado, por seus advogados, nas

peças processuais apresentadas à Justiça Eleitoral.

 
Pois bem.

 

Num. 37002241 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: JULIANO TAVEIRA BERNARDES - 31/03/2022 17:19:26
https://pje.tre-go.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033117192612400000036525662
Número do documento: 22033117192612400000036525662



A despeito da mudança de estratégia processual por parte do então postulante ao cargo de Prefeito

municipal, a Juíza Eleitoral deferiu a liminar pleiteada na ação cautelar exibitória, “para determinar aos requeridos a

exibição das atas de reuniões do Conselho do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município do Rio Quente

e dos documentos (decretos) de exoneração de servidores a partir do dia 19/04/2016 a 02/07/2016 (especialmente da

ata e substituição do cargo do requerente de médico perito da previdência social do Município de Rio Quente).” (ID

19633940 - p. 22/23.)

 
Porém, como ficou absolutamente claro depois, não havia mesmo sido expedido nenhum decreto de

exoneração do acusado JOÃO PENA DE PAIVA do cargo de médico perito.

 
Nessa linha, conforme depoimento à Polícia Federal dado por CLEDSON INOCENCIO DE OLIVEIRA,

servidor público municipal, “o único documento que conhecia era uma Ata do mês de dezembro de 2015, onde o

Conselho sugeriu que fosse contratado um médico perito do trabalho no ano seguinte” (ID 19633940 – p. 36).

 
Conforme listagem dos decretos municipais expedidos entre 1º/01/2016 a setembro daquele ano (ID

19633990 – p. 2/7), não constava mesmo nenhum decreto a exonerar JOÃO PENA DE PAIVA do cargo.

 
Ademais, segundo a relação de documentos apresentados pelo então Diretor Executivo Rio

Quente/PREVI, o acusado JOÃO PENA DE PAIVA realizara perícias, na condição de médico do instituto de previdência

municipal, até 26/04/2016 (ID 19633990 – p. 22 e segs.), data posterior àquela em que supostamente assinado o

Decreto nº 109 (19/04/2016).

 
Portanto, a busca e apreensão não poderia redundar, como de fato não redundou, em documentos que

servissem às finalidades pretendidas pelo acusado. Afinal, a revisão do acórdão do TRE/GO que negara registro à

candidatura de JOÃO PENA DE PAIVA pressupunha a comprovação do desligamento formal do candidato do cargo de

médico perito.

 
Daí a sabida, irrefutável e incontroversa falsidade do Decreto nº 109, supostamente assinado em

19 de abril de 2016 – ou seja, sete dias antes da última perícia realizada pelo acusado –, pelo qual o então Prefeito

municipal teria exonerado JOÃO PENA DE PAIVA da composição do corpo da Perícia Médica Oficial do Município de

Rio Quente – GO.

 
Nada obstante, uma cópia falsa de um decreto fictício de exoneração de JOÃO PENA DE PAIVA foi

forjada por alguém e acabou utilizada como um dos documentos a instruir os novos embargos declaratórios opostos

pelo mesmo JOÃO PENA DE PAIVA contra o acórdão desta Corte que negara seu pedido de registro de candidatura

(ID 19640890 - Pág. 3).

 
Aí está a manifesta configuração do crime de uso de documento falso para fins eleitorais.

 
Pior ainda. A utilização desse documento falso acabou por servir para que o TRE/GO, ludibriado pelo

expediente escuso, validasse a candidatura do acusado JOÃO PENA DE PAIVA.

 
De fato, ao dar provimento, com efeitos modificativos, aos segundos embargos declaratórios que JOÃO

PENA DE PAIVA apresentara no Recurso Eleitoral nº 305-46.2016.6.09.0007, esta Corte deferiu o registro de

candidatura pretendido, a despeito da falsidade do decreto exoneratório.

 
Não bastasse, uma imagem do mesmo documento falso ainda foi amplamente divulgada, via WhatsApp

, no curso da campanha, o que municiou com desinformações a batalha política movida por JOÃO PENA DE PAIVA

contra o então Prefeito do Município de Rio Quente-GO.
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Certo, o documento físico do original do decreto alvo da falsificação não chegou a ser localizado para

fins de perícia. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido por esta relatoria, a Polícia Federal não

encontrou o instrumento original do Decreto nº 109, de 19 de abril de 2016, e acabou por apreender, entre outros

documentos, o Decreto nº 106, da mesma data, documento comprovadamente utilizado para elaborar a contrafação

investigada (ID. 19634640 - Pág. 10).

 
De qualquer forma, pelos registros da Prefeitura Municipal, consta que o verdadeiro Decreto nº

109/2016 fora anulado, o que talvez explique por que o ato normativo não fora encontrado.

 
Nada obstante, o fato de o documento original não ter sido encontrado tampouco impediu o trabalho da

perícia oficial da Polícia Federal feito a partir do decreto utilizado na contrafação.

 
Assim, mediante estudo comparativo do texto original do Decreto nº 106 com as imagens do documento

falsificado do Decreto nº 109, a Polícia Federal concluiu que esse “decreto n° 109 foi produzido com aproveitamento das

imagens de assinaturas, carimbados, logomarcas e o rodapé do decreto n° 106, o que permite inferir que não foi

empregado papel timbrado da prefeitura nessa montagem” (ID Num. 19634740 - Pág. 15).

 
Ainda segundo a perícia da Polícia Federal (ID. 19634740 - Pág. 16):

 
“1) O documento recebido como decreto n° 109 consiste em uma reprodução impressa de um
documento montado com aproveitamento de partes do decreto n° 106.

 
2) As partes aproveitadas são a assinatura do prefeito, seu nome abaixo dela, o rodapé com endereço
da prefeitura, a logomarca no final do documento, a primeira frase do documento', os dois carimbados
atribuídos à Diretora de RH e sua assinatura. É possível que as logomarcas do cabeçalho também
tenham sido aproveitadas.

 
3) A montagem foi feita com digitalização da imagem do decreto n° 106, recorte das partes a serem
aproveitadas (com auxílio de software de edição de imagens) e digitação do texto principal daquilo que
seria apresentado como decreto n° 109.

 
4) Consequentemente, a peça intitulada Decreto n° 109/2016 não consiste em um documento
regularmente emitido pela Prefeitura Municipal de Rio Quente.”  
 
 
De modo que, além de sabida e incontroversa a falsidade, houve ainda perícia a confirmá-la, ainda

que indiretamente, a partir da imagem gravada em mídia da cópia do documento falso.

 
Ou seja, o chamado “corpo de delito”, no caso, pôde ser obtido por meios indiretos, como admite, aliás,

o caput do art. 158 do CPP, verbis:

 
Art.  158.   Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a

confissão do acusado.

 
Portanto, não merece subsistir a sentença recorrida, que absolveu os réus por considerar, como fator

determinante, que a perícia da Polícia Federal não examinara, exatamente, a cópia do Decreto nº 109/2016 juntada

pelos acusados aos autos da ação cautelar e do processo referente ao registro de candidatura.

 
Com efeito, repita-se, a perícia não analisara mesmo a cópia física do documento anexado aos

processos judiciais, senão imagens digitalizadas desse mesmo documento armazenadas em disco de mídia. Porém,

essa circunstância em nada comprometeu a materialidade da contrafação, como ficou evidente.
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Afinal, não havendo controvérsia sequer entre os réus de que se tratava de documento falso, algo

demonstrado por documentos oficiais, depoimentos judicializados e até pela relação oficial dos decretos expedidos pelo

Prefeito municipal, a questão da confirmação da materialidade por prova pericial restou superada.

 
Aliás, a própria magistrada sentenciante negou o pedido de realização de nova perícia em face da cópia

do Decreto nº 109/2016 anexada pelos ora recorridos, exatamente por considerar que se tratava de simples cópia, "que

não constitui elemento apto a aferir a veracidade ou falsidade do mesmo."

 
Seja como for, em se tratando de falsidade veiculada sob a forma de documento fotocopiado, cujo

exame pericial também se faria de modo indireto, são mesmo absolutamente suficientes os demais elementos de

provas anexados aos autos, especialmente porque, nesta ação penal, a falsidade do Decreto nº 109 nunca foi posta

em dúvidas.

 
De fato, como se vê das alegações finais apresentadas pelos corréus (ID 19651390), a defesa nunca

negou a inexistência de decreto do teor daquele em destaque. A defesa pautou-se, somente, por linhas argumentativas

tergiversantes, a exemplo da falta de justa causa para o processamento de ação penal instruída com fotocópia de

documento supostamente falso, em vez do próprio original.

 
Ou seja, nunca houve impugnação quanto à versão ministerial segundo a qual era mesmo falsa a cópia

representativa do Decreto nº 109 anexada aos processos judiciais.

 
De outro lado, ao contrário do que sustentou a defesa dos recorridos, não há dizer que a utilização de

simples “cópia” de documento falso implique mesmo a descaracterização do crime.

 
Como tem decidido o STJ, cabe distinguir a falsificação de uma “simples” fotocópia, algo destituído de

relevância penal, daquela falsificação engendrada “por meio” de uma fotocópia, como no caso, sempre que essa cópia,

convertida num documento distinto e autônomo, possuir potencialidade lesiva, por se mostrar apta a produzir o

resultado almejado com a falsidade.

 
Veja-se:

 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPROVANTES DE ENDEREÇO CONTRAFEITOS
UTILIZADOS EM AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DAS FOTOCÓPIAS
DIGITALIZADAS SEREM CONSIDERADAS DOCUMENTO PARA FINS PENAIS. AGRAVO
DESPROVIDO.

 
1. Não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
cópias xerográficas ou reprográficas, sem a respectiva autenticação, em princípio não configuram
documento para fins penais.

 
2. No entanto, há que se distinguir a falsificação de uma fotocópia, que não possui relevância
penal, da falsificação por meio de uma fotocópia, já que nesta segunda hipótese o documento,
ao invés de ser adulterado por meio da impressão de um novo, é fotocopiado, resultando numa
peça distinta do original, e que pode ser apta a produzir resultado penalmente relevante.
 
3. Na espécie, os documentos falsificados foram eficazes para a produção de resultado
penalmente relevante, já que, muito embora as pessoas assistidas pelo advogado tenham
negado possuir domicílio na capital catarinense, as ações ajuizadas em nome delas foram
julgadas pelo Juizado Especial Federal local.
 
4. Tratando-se de fotocópia com potencialidade lesiva concreta, produzida por advogado e
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utilizada em processo judicial eletrônico, que efetivamente foi capaz de ludibriar uma magistrada
no exercício de sua atividade jurisdicional, não há que se falar na atipicidade da conduta do
recorrente. Precedentes.
 
5. Como bem ressaltado pela Corte regional, "o processo eletrônico é um importante veículo tecnológico
para viabilização da prestação jurisdicional, no qual a Justiça e demais operadores do direito
necessariamente devem confiar no comportamento da contraparte, no sentido que documentos
'escaneados', indisponíveis à pronta conferência física, representem a correta imagem de documentos
efetivamente existentes. A abertura de permissões para manipulação de imagens que não
correspondem a documentos reais tem o potencial efeito de levar a prática a níveis insuportáveis de
insegurança, trazendo intranquilidade na apreciação, por todos os envolvidos, de processos dessa
natureza".

 
6. Em obiter dictum cumpre acrescentar que, à luz do art. 365 do CPC/1973, reproduzido no art. 425 do
CPC/2015, fazem a mesma prova que os originais "as cópias reprográficas de peças do próprio
processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes
for impugnada a autenticidade" (inc. IV) e "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público
ou particular, quando juntadas (...) por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de
adulteração" (inc. VI), sendo certo, ainda, que "os originais dos documentos digitalizados mencionados
no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura de ação
rescisória" (§ 1º), o que vem em reforço ao raciocínio aqui desenhado quanto à impertinência da
pretendida exigência de autenticação para que se repute típica a conduta assestada ao advogado
agravante.

 
7. Recurso não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 929.123/SC, rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe 05/10/2018.)

 
E, de fato, esse raciocínio do STJ mostra-se inteiramente pertinente ao caso.

 
Afinal, a cópia do decreto falso (Decreto nº 109/2016), tal como utilizada em processo judicial, não só

possuía potencial lesivo, como efetivamente serviu para ludibriar o TRE/GO no julgamento dos mencionados segundos

embargos declaratórios apresentados no Recurso Eleitoral nº 305-46.2016.6.09.0007.

 
Daí por que a relação de tipicidade está preenchida, ao contrário do que entendera a sentença

recorrida.

 
Porém, a identificação da autoria da falsificação não foi suficientemente demonstrada.

 
Em depoimento à Polícia Federal, JOÃO PENA DE PAIVA negou ser o autor da falsificação. Veja-se:

 
QUE para se desincompatibilizar e concorrer ao cargo, apresentou ao RIO QUENTE PREVI pedido de
exoneração em abril de 2016; QUE perdeu a segunda via desse pedido; QUE depois do pedido de
exoneração, não mais prestou serviço para o RIO QUENTE PREVI; QUE fez o registro de candidatura;
QUE durante o processo eleitoral, a outra coligação contestou a desincompatibilização do declarante;
QUE o declarante então pediu a exibição de documentos para que o RIO QUENTE PREVI e a
Prefeitura de Rio Quente apresentassem o decreto de exoneração; QUE como não foi apresentado o
documento, o Juiz Eleitoral decretou a Busca e Apreensão e o documento foi encontrado em cópia no
RIO -QUENTE PREVI; QUE na Prefeitura foi encontrada uma lista com os decretos - que informava que
esse decreto, de número 109/2016, era nulo; QUE -impugnação à candidatura do declarante foi julgada
improcedente e está em grau de recurso no TSE; QUE o declarante não juntou esse decreto no seu
registro de candidatura; QUE também não foi achado esse decreto no Portal da Transferência do
município; QUE um perito contratado pelo município, atestou que o decreto 109/2016 foi falsificado a
partir do decreto 106/2016 que exonerava LAIANE BATISTA VAZ; QUE tem conhecimento que LAIANE
foi exonerada por outro decreto anterior ao decreto 106/2016, o decreto de n° 101/2016; QUE o
declarante só teve à documentação após decisão judicial e se houve alguma falsificação, foi por conta
da Prefeitura ou da Rio- Quente Previ.  
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Também o acusado EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA, em depoimento à Polícia

Federal, embora tenha confirmado a falsificação, atribuiu a autoria da falsidade a “alguém do RIO QUENTE PREVI ou

da Prefeitura de Rio Quente”. Disse ele:

 
QUE não foi o declarante quem falsificou o Decreto 109/2016; QUE também não sabe quem falsificou o
Decreto 109/2016; QUE imagina que foi alguém do RIO QUENTE PREVI ou da Prefeitura de Rio
Quente.

 
Contudo, conforme comprovado pelos depoimentos judiciais, os documentos apreendidos por força do

cumprimento do mandado expedido nos autos da cautelar exibitória não ficaram em poder dos oficiais de justiça após a

diligência.

 
O que houve, portanto, foi uma busca e apreensão no mínimo “exótica”, cujos executores do mandado

nem sequer detiveram os materiais apreendidos, que ficarem em poder do próprio advogado (e ora corréu) EDUARDO

HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA.

 
Segundo depoimento prestado em juízo por Rosângela Morais dos Santos Sousa, Diretora do

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Rio Quente à época, a documentação apreendida por força do

mandado de busca e apreensão fora entregue ao próprio advogado e ora recorrido EDUARDO HENRIQUE GOMES DE

OLIVEIRA PENA, algo confirmado pelos servidores do TRE Ribamar Rabelo de Moura e Tony Mário, este já falecido.

 
Ou seja, estranhamente, em 23/09/2016, em vez de reterem consigo os documentos obtidos pela busca

e apreensão judiciais, como seria de se esperar, os oficiais de justiça permitiram que a documentação apreendida

ficasse em poder do próprio advogado do processo, o corréu EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA.

 
Daí ter sido possível a inserção, nos autos da ação cautelar, do documento falsificado, como este se

fora um daqueles apreendidos durante a diligência judicial realizada na sede dos órgãos municiais identificados na

liminar concedida na ação de exibição.

 
Logo se vê, foi o próprio advogado e corréu EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA

quem, posteriormente, procedeu à juntada processual de todos os documentos apreendidos na diligência, incluindo a

cópia do documento falso.

 
Isso, em 26/09/2016, ou seja, três dias depois da diligência de busca e apreensão (ID 19664340 - p.

31/33). Tempo suficiente para elaborar a contrafação.

 
Ademais, ao juntar o documento falso aos autos da cautelar, na petição endereçada ao Juízo Eleitoral

(ID 19664340 - p. 32), o próprio corréu EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA disse que a cópia do

decreto (falso) que ele anexava satisfazia as pretensões do autor e esgotava o objeto da ação exibitória.

 
Daí a comprovação de que EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA não só examinara o

documento falso, como também a ele atribuíra valor probatório suficiente para reverter a decisão do TRE/GO.

 
Confira-se a passagem abaixo:

 
4 — Após análise dos documentos exibidos pelos Requeridos, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
QUENTE e FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RIO QUENTE, foi
constatado que o DECRETO DE N. 109/2016 de 19 de abril de 2016 (EM ANEXO), dispõe sobre a
exoneração do servidor municipal DR. JOÃO PENA DE PAIVA, clinico geral — CRM 4961, de
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composição da Perícia Médica Oficial do Município de Rio Quente —GO, decreto este, objeto desta
ação cautelar, conforme requerido em Petição Inicial, as fls. 02/06, que comprova o ato de exoneração
do Requerente Junto a Municipalidade.

 
Porém, se o verdadeiro Decreto nº 109/2016 havia sido anulado; e se os documentos trazidos à

cautelar o foram pelo próprio corréu EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA; não há fugir da conclusão lógica: 

a falsificação documental foi produzida por alguém não identificado no curso probatório, mas acabou enxertada aos

autos da cautelar pelo próprio EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, em benefício de seu tio, o outro corréu 

JOÃO PENA DE PAIVA.

 
Reparar ainda que, no mesmo dia da busca e apreensão (23/09/2016), outro advogado contratado por

JOÃO PENA DE PAIVA chegou a apresentar os primeiros embargos declaratórios contra o acórdão de indeferimento da

candidatura lavrado pelo TRE/GO. Só que essa peça veio desacompanhada da cópia do decreto falsificado.

 
Foi somente seis dias depois, em 29/09/2016, quando opostos os segundos embargos declaratórios

contra o acórdão do TRE proferido no julgamento dos primeiros declaratórios, é que a novel peça recursal trouxe entre

seus documentos a cópia do decreto falso.

 
Ademais, não há dúvidas em que EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA foi o responsável não

só por examinar previamente o conteúdo do documento falso e encartá-lo aos autos da cautelar, como também foi

quem o enviou ao outro advogado responsável por defender o tio no TRE/GO.

 
Circunstâncias que, conforme as provas anexadas, além de racionalmente demonstradas pela dinâmica

dos fatos, tornam-se ainda mais claras a partir do depoimento prestado à Polícia Federal pelo próprio EDUARDO

HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA:

 
QUE os documentos ficaram com o declarante; QUE não se lembra se era uma quinta ou sexta-feira,
mas na segunda-feira protocolou os documentos na Justiça Eleitoral; QUE não se lembra que se foi no
mesmo dia, ou no dia seguinte, recebeu uma ligação da Juíza Eleitoral para comparecer no Fórum
Eleitoral; QUE lá, foi recebido pela Juíza que disse que havia um documento falso entre os
protocolados; QUE TONY estava presente junto com o Promotor Eleitoral e um servidor eleitoral; QUE
TONY confirmou para a Juíza que entregou os documentos para o declarante sem conferir e ainda
disse que os documentos eram do declarante e não da Justiça Eleitoral; QUE, alguns dias depois
pegou os documentos e entregou para os advogados que estavam trabalhando no Recurso
Eleitoral;
 
Reparar que esse trecho acima é bastante revelador.

 
Afinal, deixa evidente que, mesmo após advertido pela Juíza Eleitoral quanto à falsidade do documento

que examinara e juntara aos autos da ação exibitória, o acusado EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA

não teve escrúpulos em encaminhar o mesmo documento, que já sabia falso, aos advogados que oficiavam no recurso

eleitoral em tramitação no TRE/GO.

 
Veja-se novamente a passagem incriminadora:

 
QUE lá, foi recebido pela Juíza que disse que havia um documento falso entre os protocolados; QUE
TONY estava presente junto com o Promotor Eleitoral e um servidor eleitoral; QUE TONY confirmou
para a Juíza que entregou os documentos para o declarante sem conferir e ainda disse que os
documentos eram do declarante e não da Justiça Eleitoral; QUE, alguns dias depois pegou os
documentos e entregou para os advogados que estavam trabalhando no Recurso Eleitoral;
 
Assim, a despeito da falta de comprovação da autoria da falsidade, não há dúvida em que os acusados
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fizeram uso do documento sabidamente falso na instrução dos processos judiciais mencionados.

 
E, de fato, a cópia do decreto falsificado foi apresentada ao TRE/GO, em 29/09/2016, na peça de

embargos de declaração contra o acórdão que indeferira sua candidatura.

 
Ou seja, tudo indica que a falsificação ocorreu entre os dias 23/09/2016, data do cumprimento do

mandado de busca e apreensão, e 26/09/2016, dia em que o advogado EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA

PENA anexou à ação cautelar a cópia do documento falso, cuja contrafação se produzira a partir do Decreto nº 106,

como atestou a perícia da Polícia Federal.

 
Certo, essa cópia do documento falso, como se viu, foi juntada aos autos em trâmite no TRE/GO por

outro advogado, o qual nem chegou a ser ouvido ou denunciado.

 
Mas as provas apresentadas não deixam dúvidas de que tanto o acusado JOÃO PENA DE PAIVA

quanto o corréu EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA sabiam que se tratava de documento falsificado.

 
Nada obstante, como demonstrado, o corréu EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA

ainda encaminhou o documento falso para que fosse utilizado, ainda que por outro advogado, em processo judicial

eleitoral em trâmite nesta Corte. E isso, mesmo após já ter sido advertido pela Juíza Eleitoral de que se cuidava de

documento falso.

 
Assim, mesmo que se entenda que a simples juntada do documento falso aos autos da cautelar

exibitória não implicava algum tipo de “uso” penalmente relevante do documento falso – como de fato não implicou, até

porque se tratava de ação meramente preparatória –, o corréu EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA

deve responder pelo crime de uso de documento falsificado no recurso eleitoral em tramitação nesta Corte, ainda que

sob a forma de participação (CP, art. 29), pois foi quem encaminhara o documento que sabia falso para ser utilizado por

outro advogado, em favor de JOÃO PENA DE PAIVA, para instruir embargos declaratórios apresentados a esta Corte.

 
Quanto ao acusado JOÃO PENA DE PAIVA, incide nas penas do mesmo crime, porém, como autor

mediato do delito.

 
Afinal, único beneficiário do uso do documento que sabia ser falso, fora também JOÃO PENA DE

PAIVA quem contratara os serviços advocatícios a partir dos quais o documento falso restou utilizado em sua defesa

processual em recurso no TRE/GO.

 
Nessa linha, como não possuía capacidade postulatória para fazê-lo pessoalmente, JOÃO PENA DE

PAIVA valeu-se conscientemente do trabalho de seus procuradores judiciais para, em seu nome, instrumentalizar a

intenção dolosa de fazer uso do documento que sabia falso, nos autos do Recurso Eleitoral nº 305-46.2016.6.09.0007,

com o propósito ardiloso de reverter a decisão do TRE/GO que lhe negara o registro de candidatura.

 
E mais. Sabedor da falsidade, o acusado JOÃO PENA DE PAIVA, por seus procuradores, nem sequer

se dignaram a admitir a falsificação documental quando o ponto foi levantado pela coligação adversária ao candidato, a

qual anexou até perícia particular a demonstrar o fato.

 
Aqui, portanto, esvai-se qualquer dúvida que ainda pudesse haver quanto ao dolo do réu acusado

JOÃO PENA DE PAIVA acerca da utilização consciente do documento falso em recurso eleitoral.

 
Pior que isso, o documento falsificado, utilizado nos segundos embargos declaratórios interpostos por

JOÃO PENA DE PAIVA, foi plenamente eficaz para reverter o indeferimento do registro de sua candidatura, pois o

TRE/GO considerou que o documento possuía presunção de veracidade.
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Ou seja, o documento falso juntado aos autos por procuradores de JOÃO PENA DE PAIVA acabou por

ludibriar o TRE/GO, a despeito da alegação de falsidade aventada pela coligação adversária ao candidato.

 
É dizer, o ardil de juntar à aos segundos embargos declaratórios o documento público falsificado gerou

o resultado esperado, muito embora a falsidade documental já tivesse sido apontada: (a) pela Juíza Eleitoral ao

acusado EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA, que mesmo assim encaminhou o documento falso para

servir à instrução do recurso eleitoral em trâmite neste TRE; (b) por documentos e até por perícia extrajudicial

apresentada pela coligação adversária.

 
Certo, uma outra Juíza Eleitoral julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados de todos os

crimes a eles imputados (ID 19662640).

 
Disse a Juíza Eleitoral, no que interessa:

 
(...)
 
6 — Laudo Pericial da Policia Federal — fls. 434/452
 
Os Acusados aduzem a inviabilidade e invalidade de perícia realizada em cópia, citando julgados.

 
Em análise aos autos, observo que às fls. 37/259, consta advertência da Delegada:

 
"A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 0005/2017-4- SR/PF/GO, determino a Vossa Senhoria
diligências visando proceder análise do conteúdo do CD que encaminho em anexo (cópia) e relação
com os fatos investigados nos autos do IPL 005/2017-4 SR/PF/GO, ressaltando que é de suma
importância a consulta dos autos do presente inquérito policial para a realização da informação
policial". (Memorando n° 0085/2017 — IPL 0005/2017-4 SR/PF/GO)

 
Não obstante, conforme o Memorando n° 2542/2018 — IPL 0005/2017-4 SR/PF/GO (fls. 423) foram
encaminhados à perícia apenas o CD e a cópia dele proveniente.

 
"3. Encaminhe-se o documento apreendido no Auto de Apreensão n° 188/2018', o documento de fls.
182 e a mídia de fl. 219 (que contém o documento de fl. 18), ao SECTEC requisitando perícia, que
deverá responder aos seguintes quesitos:

 
1) qual a natureza dos documentos encaminhados;

 
2) é possível afirmar que o decreto n° 109/2016, da Prefeitura Municipal de Rio Quente, constante da
mídia encaminhada, foi produzido a partir do decreto n° 106/2016 da prefeitura Municipal de Rio
Quente?

 
3) outros dados úteis".

 
Cabe aqui uma análise aprofundada do arcabouço probatório.

 
O procurador do Município de Rio Quente, a pedido do prefeito à época, Sr. RIVALINO, procurou a Sub-
Delegacia de Polícia de Rio a fim de comunicar a suposta falsificação do Decreto n° 109/2016 por parte
do acusado JOÃO PENA (fls. 47/48; 65/73) ao qual juntou documentos que comprovariam o delito (fls.
49/64; 74/247; 252/255).

 
Posteriormente, já sob a condução da Polícia Federal juntou documentos de fls. 267/307, referente a
cópia de laudo pericial grafotécnico extrajudicial, sendo que o original do laudo encontra-se nas fls.
448/461 da RECAND-AIRC n° 305-46.2016.6.09.0007.

 
Entre os documentos trazidos aos autos pelo Município de Rio Quente é possível verificar uma cópia do
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Decreto n° 109/2016 (fls. 52), inclusive com metadados na parte superior e inferior, uma mídia CD-R
contendo a imagem digitalizada do Decreto n° 109/2016, cuja cópia impressa encontra-se nas fls. 52 e
253, e prints de um perfil de rede social (fls. 254/255).

 
A cópia impressa do Decreto n° 109/2016, supostamente obtida como resultado da Ação Cautelar de
Exibição de Documentos (Ação Cautelar n° 446-65.2016.6.09.0007 - Protocolo n° 117.651/2016),
encontra-se às fls. 34 daqueles autos, fls. 34 do Apenso I, volume único deste feito criminal e fls. 393,
397, 424 do RCAND-AIRC n° 305-46.2016.6.09.0007.

 
O laudo pericial efetuado pela Polícia Federal é perfeito, e constatou que o Decreto n° 109/2016, 
constante da mídia encaminhada, era uma montagem efetuada com a utilização de partes do Decreto
n° 106/2016 que fora regularmente editado e publicado.

 
Ocorre que a cópia do Decreto n° 109/2016 trazida aos autos da Ação Cautelar de Exibição de
Documentos n° 446-65.2016.6.09.0007 - Protocolo n° 117.651/2016 (fls. 34) e, igualmente juntada às
fls. 393, 397, 424 do RCAND-AIRC n° 305-46.2016.6.09.0007, NÃO É A MESMA cópia objeto do laudo
pericial de fls. 434/452.

 
Por um equívoco, não obstante constar a cópia do Decreto n° 109/2016, juntada pelos acusados às fls.
34 do Apenso I destes autos, utilizou-se (conforme especificado no memorando) da cópia fornecida pelo
Município de Rio Quente, cujo prefeito à época, tem notória rivalidade com o acusado JOÃO PENA,
tanto é que providenciou uma perícia extrajudicial custeada com verba oriunda dos cofres públicos, a
qual fez juntar em RCAND-AIRC em que, nem o Município nem a pessoa física do ex-prefeito, eram
partes, bem como procurou o Relator do feito, demonstrando inegável interesse na manutenção do
Acórdão que julgou o Recurso Eleitoral interposto pela coligação adversária do acusado JOÃO PENA.

 
Portanto, a cópia impressa do documento digitalizado utilizado como peça "objeto" da perícia, não
constitui meio idôneo para aferir se a cópia impressa juntada pelos acusados é uma "montagem".

 
Passo a tecer alguns comentários sobre o laudo que demonstram a conclusão exposta.

 
"I — OBJETO
 
1.1 Documentos questionados
 
(•••)
 
(imagem colorida do Decreto n° 109/2016)

 
(•••)
 
III — EXAMES
 
(•••)
 
III.2 Análise documentoscópica
 
(•••)
 
Já o documento referente ao Decreto n° 109/2016 consiste em uma reprodução (cópia) 
integralmente impressa com toner. Suas características são compatíveis com as de uma imagem
previamente digitalizada e posteriormente impressa por eletrofotografia (impressora laser ou
similar...)

 
(imagem)

 
Figura 7: Esta imagem mostra o terço inferior do decreto n° 109.
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A seta indica o que seria a borda do papel do documento que foi reproduzido.
 
(•••)
 
Na figura 9 são mostradas algumas distorções, as quais sugerem que o documento presentemente
analisado tenha sido fotografado com ligeira inclinação da câmera, a qual não estaria em ângulo
reto em relação ao documento fotografado.
 
(imagem)

 
Figura 9: Distorções na largura das margens e linhas do documento. Estas últimas se tornam
mais estreitas à medida que se aproximam do final do documento. Observar que as linhas
tracejadas não são paralelas.
 
Na figura 10 são destacadas em vermelho quatro regiões em que os textos foram impressos com nitidez
maior que o restante do documento. Essa diferença indica que a imagem do decreto n° 106 (erro
material, na verdade a figura refere-se ao decreto 109) foi digitalizada e impressa com o auxílio de
um software de gerenciamento de imagens, o qual acrescentou os quatro campos destacados,
que aparentemente informam o nome do arquivo, um endereço eletrônico, o número da página
(no arquivo) e a data da impressão.
 
(imagem)

 
Figura 10: Decreto n° 109. São destacados em vermelho quatro campos impressos com nitidez
muito superior ao restante do documento. As três imagens sobrepostas aos documentos são
ampliações que mostram o aspecto de alguns desses impressos, conforme indicações das
setas.
 
(•••)
 
Na figura 20 é mostrada uma comparação entre a cópia física do decreto 109 e uma das imagens
digitais recebidas com uma mídia digital.

 
A imagem digital consiste em uma captura de tela de um smartphone (ou equipamento similar) e
sua total correspondência com o documento físico objeto desta perícia indica que este último
pode consistir em uma impressão daquela imagem ou uma cópia digital dela.
 
Reforçam essa possibilidade os valores de data e hora constantes em ambos os documentos: a
imagem digital tem indicações de que foi obtida às 12:14h e a impressão do documento físico tem
indicações de ter sido feita às 16:00h, ambas no dia 26/9/2016, conforme destacado com elipses na
figura 20. Nessa mesma figura, duas setas apontam para um grampo aplicado no documento
original, o qual está igualmente reproduzido em ambas as imagens e em posições idênticas.
 
(imagem)

 
Figura 20: À esquerda, o documento recebido pelo perito sob a forma de imagem digital, a qual
foi apresentada com a figura 3. À direita, a cópia do decreto n° 109, apresentada com a figura 2 e
o objeto das comparações anteriormente descritas. Ambos os documentos são idênticos em
forma e conteúdo.
 
(•••)".
 
De posse de tais elementos é indene de dúvidas concluir que a perícia NÃO foi efetuada utilizando-se
as cópias juntadas pelos Acusados, como bem destacou o acusado EDUARDO em seu interrogatório e
alegações finais.

 
Embora esta magistrada seja leiga e não disponha dos instrumentos tecnológicos avançados utilizados
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pelo Sr. Perito, é possível verificar a olho nu, as seguintes divergências, citando características
destacadas no indigitado laudo.

 
 
 

 
 
Desta feita, o Laudo Pericial elaborada pelo Perito da Polícia Federal, embora não possa ser refutado
em sua conclusão (de que a cópia impressa da imagem do Decreto n° 109/2016, fornecida pelo
Município de Rio Quente, é uma montagem utilizando partes do Decreto n° 106/2016) não se presta a
comprovar a materialidade do delito de falsificação de documento, vez que NÃO ANALISOU A

Cópia juntada
pelo Município
de Rio Quente
Ação Penal, fls.
52 e 253

Anal isada  no
Laudo PF — fls.
436/437

 

Com marca de
grampo no canto
s u p e r i o r
esquerdo

C ó p i a
COLORIDA

 

Com metadados
— indicador de
data e hora no
c a b e ç a l h o  e
rodapé

Com sombra que
indica o "fim do
d o c u m e n t o
digitalizado"

P a r á g r a f o s
"DESALINHADO
S" tanto na mídia
como na cópia
impressa (própria
d e
"escaneamento"
o u  f o t o  c o m
c â m e r a  d e
celular e/ou uso
d e  a p l i c a t i v o
como CAMSCAN
ou similar)
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CÓPIA DO DECRETO N° 109/2016 JUNTADA aos autos da Ação Cautelar de Exibição de
Documento (n° 446- 65.2016.6.09.0007 - Protocolo n° 117.651/2016) e na RECAND-AIRC PELOS
ACUSADOS.
 
7 — Da Desnecessidade de Nova Perícia
 
Em seu interrogatório o acusado EDUARDO PENA, após argumentar que a cópia utilizada para
fundamentar o Laudo Pericial de fls. 432/452 não era a mesma por ele juntada aos autos da Ação
Cautelar de Exibição de Documentos (n° 446- 65.2016.6.09.0007 - Protocolo n° 117.651/2016) e da
RCAND-AIRC (n° 305- 46.2016.6.09.0007), pugnou pela realização de nova perícia, desta vez
utilizando-se a cópia correta.

 
Em contraponto, o Promotor Eleitoral a entende desnecessária (fls. 751, 1° parágrafo), aduzindo que "...
o acusado João Pena de Paiva deu essa afirmação em 05/09/2017, portanto, já na condição de Prefeito
Municipal, às fls. 349 dos autos. E na ocasião, o acusado EDUARDO era secretário de governo e,
certamente, caso esse decreto tivesse existido ele iria juntar nos autos e solicitar nova perícia".

 
Ocorre que o preclaro membro do Parquet Eleitoral fez uma pequena confusão quanto ao pedido, o
acusado JOÃO PENA não requereu nova perícia no original do Decreto n° 109, mas na cópia juntada à
Ação Cautelar de Exibição de Documentos (n° 446-65.2016.6.09.0007 - Protocolo n° 117.651/2016) que
encontra-se às fls. 34 do Apenso I, Volume Único destes autos.

 
Ou seja, não haveria, como não há, necessidade de juntar-se novo documento aos autos, vez que este
já se encontra no bojo do processo. Apenas, este não foi utilizado, como já fundamentado no tópico
anterior, como base para realização da perícia.

 
E ao contrário do defendido em suas alegações finais onde assevera que "... o simples manuseio do
que foi periciado fica claro que o documento juntado pelo acusado Eduardo é o mesmo que se
encontra nas perícias juntadas", o que se dessome dos autos é que esta não é a realidade, como
igualmente já extensamente fundamentado alhures.

 
Apesar disso, nova perícia está fora de questão, pois apenas implicaria em mais custo e morosidade
para o processo sob análise.

 
A responder informação requerida no já citado Memorando n° 0085/2017 — IPL 0005/2017-4
SR/PF/GO, o agente responsável consignou:

 
"Considerando que a notitia criminis do presente expediente versa sobre o uso de documento falso, 
esse considera-se inapto para tecer considerações acerca de sua relação com os fatos
investigados". (fls. 325)

 
Inclusive, por não ser possível perícia em cópia tendo em conta a incapacidade de demonstrar a
materialidade o Delegado da Polícia Federal representou pela Busca e Apreensão do Decreto n°
109/2016 (fls. 376/377), onde restou consignado:

 
"Não há nos autos o original do decreto n° 109/2016, apenas cópia. Entendo que o original do decreto
deve ser obtido para encerramento da investigação e a completa elucidação dos fatos."

 
Ao manifestar-se quanto ao pedido o Procurador Regional Eleitoral asseverou (fls. 382/386):

 
"... as investigações até então realizadas ainda não puderam confirmar se realmente existiu ou não o
mencionado decreto n° 109/2016, da Prefeitura de Rio Quente, datado de 19/04/2016." (fl. 383)

 
Ao decidir sobre a medida pleiteada o ilustríssimo Relator, afirmou (fls. 388/395; 401/408):

 
"Conforme a autoridade policial, os presentes autos só contêm cópia do referido decreto, documentos
este supostamente obtido durante cumprimento de mandado judicial em ação de exibição de
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documentos (Petição n° 446-65), cuja decisão liminar fora proferida pela Juíza Eleitoral da T Zona
Eleitoral (fls. 18-21). (fl. 391 e 404)

 
(•••)
 
Contudo, não foi apresentada pela Prefeitura de Rio Quente o original do documento cuja veracidade
se apura no presente inquérito (fl. 392 e 405)".

 
Embora concedida e cumprida a Busca e Apreensão, tal medida foi infrutífera em localizar o original do
Decreto n° 109/2016 (seja de exoneração do acusado João Pena ou da Sra. Alessandra).

 
Assim, presentes nos autos apenas cópias do Decreto n° 109/2016 que não constitui elemento
apto a aferir a veracidade ou falsidade do mesmo, nos termos esposados pelo Procurador
Regional Eleitoral e endossados pelo Relator da RCAND-AIRC n° 305-46.2016.6.09.0007:
 
"Porém, tem-se que a mesma foi realizada tomando por base uma cópia, a qual não é apta a
propiciar uma efetiva análise do suposto documento contrafeito, vez que elementos do
documento ou da grafia sob questionamento podem ter sofrido prejuízos quando xerocopiado.
 
Nesse tocante, ressalte-se que o documento apresentado trata-se de cópia, não de documento
original, insuscetível de ser realizada perícia conclusiva quanto a sua autenticidade, após o
questionamento quanto a sua falsidade". (Parecer MPE, fls. 550, RCAND-AIRC).

 
"Embora seja cabível o Incidente de Falsidade documental em sede de embargo declaratórios como
afirma precedente da Corte Superior Eleitoral (PA n. 1714, de 18.11.2005, Relator Min. Gilmar Ferreira
Mendes), no caso, em especial como bem ponderou o procurador Regional Eleitoral, não seria
possível a realização de perícia conclusiva quanto à autenticidade da cópia do decreto juntado
aos autos...
 
Com efeito, trata-se de demanda incidente inviável na espécie." (voto Relator — Condutor do Acórdão
— ED-RE, fls. 550, RCAND-AIRC).

 
Assim, uma vez afastado o laudo pericial confeccionado pela Polícia Federal e, concluída a
impossibilidade de realização de nova perícia, cabe analisar o restante do arcabouço probatório.

 
(...)

 
9 — Da Configuração dos Delitos
 
Incumbe à acusação provar apenas os fatos constitutivos da pretensão punitiva (tipicidade e autoria),
mesmo com o art. 156 do Código de Processo Penal, tal premissa se mantém.

 
Conforme exposto em linhas volvidas, o Laudo Pericial de fls. 434/452 elaborado pela Polícia Federal
restou prejudicado, vez que baseou-se em documento diverso daquele que fora juntado aos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos e da RCAND-AIRC.

 
Para a configuração do crime previsto no art. 348 do Código Eleitoral, ensina Suzana de Camargo
Gomes:

 
"A prova a materialidade delitiva há de ser feita, em princípio, através de perícia, dado trata-se de
crime que deixa vestígios (...) a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, diante do que estabelece o
art. 167 do CPP.

 
Mas o fundamental está no fato de que, tratando-se de crime que deixa vestígios, a ausência do exame
de corpo de delito ou a sua realização em descompasso com as normas legais, a redundar sua
invalidade, leva à conclusão inarredável de que não resultou demonstrada a materialidade
delitiva, o que determina a necessidade de ser declarada a absolvição do agente, nos termos do
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art. 386, II do CPP. É que, nessas condições, não há como asseverar tenha sido realizada a prova
de existência do fato delituoso o que impões seja absolvido o acusado'''.
 
Na mesma esteira os seguintes julgados:

 
"(TREMG-003731) RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERTADA COM BASE NOS
ARTS. 299 E 348 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO. Ausência do exame de corpo de delito. Matéria atinente ao mérito e
nele será apreciada. Mérito. Crime material. Imprescindibilidade do exame de corpo de delito. Art.
158 do Código de Processo Penal. Ausência de prova inequívoca da materialidade. Recurso a que
se dá provimento para absolver o recorrente. (Recurso Criminal n° 178142, TRE/MG, Rel. Benjamin
Alves Rabello Filho. j. 26.07.2010, maioria, DJEMG 30.07.2010).

 
Não obstante a isso, analisei todos os elementos de prova trazidos aos autos.

 
O artigo 436 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que "o juiz não está 'preso' ao laudo
pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos". O
princípio que se consagra é o do livre convencimento do julgador, sem prévia classificação tarifária das
provas.

 
Os juízes podem tomar sua decisão com base em outros elementos ou fatos provados nos autos e que
mesmo se o laudo pericial for conclusivo é de se observar não há hierarquia entre as provas licitamente
produzidas.

 
“... se de um lado não se pode afirmar com certeza sobre a idoneidade da cópia do decreto juntado aos
autos, de outro lado não há provas incontestes sobre sua alegada falsidade (fls. 576, RCAND-AIRC)

 
Os depoimentos colhidos, neste e em outros feitos, são contraditórios e inaptos a comprovar que a
Ação Cautelar de Exibição de Documentos foi encenada e que o Decreto n° 109/2016 — que exoneraria
o acusado JOÃO PENA é falso.

 
As demais provas documentais coligidas igualmente não são harmônicas de forma a demonstrar que
houve outro Decreto n° 109/2016 (de exoneração da Sra. Alessandra) e que esse decreto fora anulado.

 
No que tange ao delito inserto no art. 353, também do Código Eleitoral, faz-se igualmente necessária a
realização de perícia a fim de comprovar a falsidade que, como já explicitado não restou demonstrada
nos autos.

 
Também se trata de crime "progressivo" que estipula a prévia configuração da falsidade.

 
Cito novamente a doutrinadora Suzana de Camargo Gomes:
 
"Outra situação que merece reflexão diz respeito àquela em que o autor do crime de falsificação de
documento é o mesmo que vem a realizar sua utilização.

 
(...) E, realmente, essa não é a solução mais consentânea com os ditames legais e de justiça, pois é
inegável que, quando o falsário faz uso do documento por ele próprio falsificado, o motivo determinante,
finalístico de sua conduta, é o de utilizar o documento, razão pela qual não se justifica a sua
responsabilização pelos dois crimes. É o caso, assim, de ser responsabilizado exclusivamente, pelo
crime de uso de documento falso, posto que a falsificação constitui somente crime meio para a
consecução do crime fim.

 
Ora, segundo o princípio da consunção, o crime meio há de ser absorvido pelo crime fim, dado que,
como dolo integra o tipo, é a finalidade última do agente que vai determinar qual a infração penal levada
a efeito(...) (...) se o crime de falso não implica necessariamente no crime de uso, a recíproca não é
verdadeira, pois este requer indispensavelmente aquele, como pressuposto lógico e legal...".
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Embora o julgado infra refira-se ao suposto concurso do art. 350 do CE com o art. 289, o raciocínio
aplicado é mesmo:
 
"(TRE-GO) RC - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350, CE. DESCRIÇÃO
CLARA E OBJETIVA DA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 41, CPP. NÃO SE EXIGE A
DESCRIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EM CRIMES DOLOSOS NA DENÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. O crime previsto no art. 353 do Código Eleitoral (uso de
documento falso) delito deve ser absolvido pelo crime do art. 289 do Código Eleitoral (inscrição
fraudulenta), tendo em vista que o primeiro é mero exaurimento deste, aplicando-se ao caso o
princípio da consunção, o qual impõe que o crime meio há de ser absorvido pelo crime fim. 6. A
conduta fraudulenta de utilizar "documentação pública com dois nomes diversos para a mesma" se
insere dentro dos elementos integrantes do crime do art. 289 do Código Eleitoral, que exige a fraude
para a sua incidência, não podendo ser evidenciado como circunstância desfavorável. (Autos n° 12-
73.2017.609.0126 — RECURSO CRIMINAL n 1273. Goiânia/GO. ACÓRDÃO n 176/2018 de
23/04/2018. Relator(a) FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES. Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo 75, Data 27/04/2018, Página 16/19).

 
Ao contrário do defendido pelo Parquet Eleitoral o julgamento do favorável dos segundos Embargos
Declaratórios (fls. 564/583, RCAND-AIRC) não se baseou exclusivamente no, supostamente falso,
Decreto n° 109/2016.
 
O Relator, em verdadeira aplicação de disthingshing, afastou a incidência da Súmula 54 ao caso
concreto e considerou o afastamento fático do acusado JOÃO PENA DE PAIVA, com base nos demais
elementos constantes dos autos:

 
. "Não parece desarrazoada a alegação do embargante de que estaria sofrendo resistência por
parte do atual Prefeito Municipal de Rio Quente para obtenção do referido documento de
desincompatibilização, tendo em vista que até mesmo a Juíza Eleitoral de origem reconhece na
decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do embargante que é 'de
conhecimento público que a atual administração apóia a Coligação Unidos por Rio Quente, não
podendo ser ignorada a hipóteses de ocultação dolosa da referida documentação' (fl. 422).
 
Com efeito é fato incontroverso nos autos de que o atual prefeito de Rio Quente — Rivalino de Oliveira
Alves — apoiava a candidatura adversária, o que certamente enfraquece as declarações prestadas
pelos servidores públicos daquela municipalidade.
 
(...)
 
Ademais, diante de tudo que foi constatado nos autos, não se pode ignorar a existência de
interesses e conveniências políticas de ambos os lados.
 
(...)
 
No caso, com a interposição dos presentes embargos sobreveio a informação prestada pelo próprio
Município e Rio Quente, órgão público responsável pela nomeação do embargante, o qual declara que
o Dr. João Pena de Paiva exerceu efetivamente as suas funções do cargo de médico perito da
Previdência Social 'até o mês de junho de 2016, não ocorrendo substituição até o presente momento'
(fls. 441, original sem grifo).

 
Ou seja, embora negue a emissão do decreto de exoneração ao servidor, o Município de Rio Quente
confirma que o exercício das funções do embargante se deu somente até a data de 20.6.2016, tendo
em vista a juntada das cópias dos pareceres da perícia médica municipal de Rio Quente assinadas pelo
embargante (fls. 448-454).

 
Dessa forma, embora tenham sido entregues laudos de perícia médica após a data de exoneração
informada no decreto apresentado (19.4.2016), no total de 03 (três) laudos (fls. 452-454), não se pode

Num. 37002241 - Pág. 30Assinado eletronicamente por: JULIANO TAVEIRA BERNARDES - 31/03/2022 17:19:26
https://pje.tre-go.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033117192612400000036525662
Número do documento: 22033117192612400000036525662



simplesmente desconsiderar o fato de restou comprovado nos autos que o embargante não atuo
durante o período vedado e 3 (três) meses antes do pleito, conforme comprova a documentação
juntada pela própria coligação embargada, a qual foi confirmada pela atual Administração Municipal de
Rio Quente.

 
(...)

 
Em se tratando de matéria de desincompatibilização e afastamento, a análise deve ser feita caso a
caso, não se atendo à letra da lei, que por vezes leva a conclusões equivocadas. Deve-se analisar,
principalmente, se a ocupação do cargo pelo candidato, no prazo que antecede às eleições, possui
potencialidade lesiva ao equilíbrio eleitoral.

 
No caso concreto em exame, não há provas concretas da utilização pelo embargante de seu
cargo junto ao Fundo Municipal de Previdência Social para exercer influência sobre o eleitorado
de Rio Quente-GO, até mesmo porque, repita-se, restou comprovado que não houve o exercício
das funções durante os três meses que antecederam o pleito eleitoral de 2016.
 
Noutro giro, a finalidade da Súmula n° 54 do TSE ao exigir o afastamento formal do pretenso
candidato é exatamente evitar que este se beneficie eleitoralmente do exercício da função
comissionada, de natureza essencialmente política, e livre e direta nomeação e exoneração pelo
Prefeito Municipal, no caso.
 
Diante do- verificado cenário de disputa política entre o atual prefeito municipal e o candidato
embargante, revelado somente agora com a interposição dos presentes embargos de declaração, de
fato não se percebe como o embargante poderia beneficiar-se, mediante cooptação ilegítima de
voto, pela simples permanência do exercício de suas funções junto à Prefeitura Municipal de Rio
Quente, respeitado o trimestre legal de afastamento.

 
(...)

 
Assim, nesse momento, diante do relatado cenário de incertezas a respeito da alegada falsidade do
decreto de exoneração do embargante, deve prevalecer a vontade dos eleitores de Rio Quente
manifestada nas urnas no último pleito municipal, que o elegeu com 1.688 votos contra 1.398 do
candidato adversário...". (fls. 546/581 — RCAND-AIRC)

 
É de observar-se que além dos documentos citados pelo digníssimo Relator há ainda as certidões que
instruíram a defesa do acusado JOÃO PENA à AIRC-RCAND (fls.157, daqueles autos), onde consta:

 
"DECLARAÇÃO

 
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Quente(...) DECLARA
para os devidos fins que, o Sr. João Pena de Paiva realizou no ano de 2016 um total de 31 (trinta e
uma) perícias médicas, e que não houve pagamento neste período. DECLARA ainda que após a
nomeação das médicas Dra. Vera Lúcia Ferreira Alves Carvalho, CR1VI 3.182 (Decreto 159/2016
de 16 de maio de 2016) e Dra. Laura Cristiane Fernandes Bessa, CRM 14.841 (Decreto 157/2016
de 16 de maio de 106) não houve realização de perícias médicas pelo Sr. João Pena de Paiva.
 
Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

 
Rio Quente — GO, 25 de agosto de 2016.

 
(assinatura)

 
CLEDSON INOCÊNCIO DE OLIVEIRA
 
Diretor Executivo Rio Quente — PREVI".
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Os decretos mencionados encontram-se às fls. 161 e 162 da RCAND-AIRC no 305-46.2016.6.09.0007:

 
Não obstante a última perícia juntada aos autos seja de 20/06/2016, o depoente CLEDSON retificou 
as informações em juízo, aduzindo que, na verdade, não encaminhou mais perícias.
 
"(...) (Depois desse período, 19.04.2016, você disse que o João Pena continuou trabalhando lá?) Não.
Eu não... No meu tempo que eu voltei depois, eu não encaminhei nenhuma perícia pra ele.
Encaminhava pra Dr. Vera e pra Dr. Laura, mas ele tinha algumas... Depois devolveu lá pro fundo de
previdência. Tava algumas com ele; (O senhor não encaminhou?) Não; (Mas ainda tinham algumas
perícias com ele?) Tinha. Eu não encaminhei;(...)". (mídia fl. 627)

 
Por fim, não houve indução a erro ao membro do TRE, os quais nos termos já transcritos, à
unanimidade afastaram o Dec. 109/2016, a perícia particular e os depoimentos prestados juntos à
Polícia Civil e no uso do distinguinshing afastaram a incidência da Súmula n° 54 do TSE ao caso
concreto, deferindo o Registro de Candidatura do acusado com fulcro no afastamento de fato, o que
afasta a incidência do art. 347 do Código Penal.

 
Assim o é porque, como ocorre com o delito previsto no art. 353 do Código Eleitoral, afastada a
falsidade, desaparece o crime de fraude processual (art. 347, CP).

 
“... não deverá responder pelas duas infrações penais em concurso material de crimes, pois que o
delito mais grave (o crime de falso) absorverá o menos grave (a fraude processual)".
 
Nesse sentido:

 
(TRF4-0879400) DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. FRAUDE
PROCESSUAL. ART. 347 DO CP. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. 1. A imprecisão das medições feitas pelo
IBAMA num estoque de madeiras não permite concluir que houve omissão na informação prestada
pela empresa a respeito do volume de madeira encontrado nos seus depósitos. 2. A conduta dos
réus consistente na transferência virtual de mercadoria não possui o dolo de induzir a erro o juiz ou
perito, uma vez que foram induzidos a tanto pelo próprio IBAMA e informaram a ele, na época, a
conduta que estava sendo adotada. (Apelação Criminal n° 5000034-49.2012.4.04.7103, 8 Turma do
TRF da 4' Região, Rel. Leandro Paulsen. j. 28.02.2018, unânime).

 
Os juízes podem tomar sua decisão com base em outros elementos ou fatos provados nos autos e que
mesmo se o laudo pericial for conclusivo é de se observar não há hierarquia entre as provas licitamente
produzidas. Nesse sentido o voto condutor do Acórdão que julgou os Embargos Declaratório:

 
"se de um lado não se pode afirmar com certeza sobre a idoneidade da cópia do decreto juntado aos
autos, de outro lado não há provas incontestes sobre sua alegada falsidade (fls. 576, RCAND-
AIRC)

 
E continua:

 
"Dessa forma, as provas da alegada falsidade afiguram-se extremamente parciais e
contraditórias, razão pela qual não permitem afirmar com a segurança necessária a falsidade do
referido decreto de exoneração, que, em princípio, constitui documentos idôneo a se comprovar a
exoneração do servidor público que ocupa cargo em comissão.

 
Em outras palavras, a coligação embargada não logrou comprovar a suscitada falsidade do
documento apresentado pelo embargante com os presentes embargos, o qual tem fé pública e
presunção de veracidade, e, portanto, deve prevalecer até que se produza prova idônea e inequívoca
em sentido contrário.

 
Neste sentido: STF, HC 714341/SP, Relator Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em
21/06/1994, DJ 15-12-2006 P. 94; STF, AO 1047 ED/RR, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
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Pleno, julgado em 19/12/2008, Dje-043 06-03-2009". (fl. 577, RCAND-AIRC)

 
Se em um processo Cível prestigiou-se a verdade real em detrimento da verdade formal, muito
mais motivo se tem para fazê-lo no processo criminal.
 
(TRE-GO) "AÇÃO PENAL. (...) CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO
RATIFICADA EM JUÍZO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO. (...) 3. Denúncia
fundamentada em um único depoimento testemunhal perante a Promotoria de Justiça, constituindo-se
em ato extrajudicial, cuja declaração não foi ratificada em juízo, considera-se prova unilateral,
conquanto não submetida ao contraditório perante o Juiz Eleitoral. 4. A fragilidade das declarações da
testemunha associada com as contundentes provas documentais (recibo eleitoral e contrato de cessão)
devidamente assinadas cuja autenticidade foi devidamente reconhecida pela própria testemunha
denotam a inexistência de indícios de que o denunciado omitiu ou fez inserir informações que deveria
constar em documento público (prestação de contas) e impõem a absolvição do acusado. Autoria e
materialidade não comprovados. 5. Pedido formulado na denúncia julgado improcedente. Absolvição
do acusado, com fundamento no art. 386, III, CPP. (Protocolo: 290702016 3-43.2016.609.0063.
ACPENA - AÇÃO PENAL n 343 — Firminópolis/GO. ACÓRDÃO n 159/2018 de 16/04/2018. Relator(a)
FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 72, Data
24/04/2018, Página 10/14)

 
10 - Dispositivo
 
Desta feita, ante a ausência de provas robustas da materialidade do crime de falsificação de documento
público para fins eleitorais (art. 348 do Código Eleitoral) e, consequente, escassez de elementos de
convicção quanto à materialidade do crime de uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do
Código Eleitoral) e de fraude processual (art. 347 do Código Penal), JULGO IMPROCEDENTE a
denúncia de fls. 02/07 e ABSOLVO os acusados JOÃO PENA DE PAIVA e EDUARDO HENRIQUE
GOMES DE OLIVEIRA PENA nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

 
FICAM PREJUDICADOS os pedidos consequentes de indenização por danos materiais e morais
coletivos pleiteados na Cota Ministerial de fls. 8/18. (ID 19662640).
 
Porém, apesar de extensa e noves fora os argumentos paralelos (obiter dicta e acessórios), não há

dúvida de que a sentença absolutória utilizou como fundamentos decisórios determinantes conclusões lastreadas na

suposta imprestabilidade da perícia da Polícia Federal para a comprovação da materialidade do crime de falsificação de

documentos.

 
Segundo a sentença, a perícia “não se presta a comprovar a materialidade do delito de falsificação de

documento, vez que NÃO ANALISOU A CÓPIA DO DECRETO N° 109/2016 JUNTADA aos autos da Ação Cautelar de

Exibição de Documento (n° 446- 65.2016.6.09.0007 - Protocolo n° 117.651/2016) e na RECAND-AIRC PELOS

ACUSADOS.”

 
Ou seja, para fundamentar a absolvição dos réus, a sentença reputou que não haveria comprovação da

materialidade da falsificação, pois a perícia da Polícia Federal se dera em face de imagens falsificadas do Decreto nº

109/2016, e não da própria cópia do documento juntada pelos acusados nos processos judiciais.

 
Todavia, como exaustivamente demonstrado acima, a falsidade do Decreto nº 109 era inconteste, de

modo que uma perícia a examinar a mesma cópia anexada aos processos judiciais era desnecessária, pois a

comprovação da materialidade da falsificação já fora suprida por meios indiretos, nos termos do art. 158 do CPP.

 
Nesse sentido, aliás, decidiu o STJ, no final do ano passado, no AgRg no RHC

141.911/MS, 5ª Turma, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de 03/11/2021:
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“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA

CAUSA. PERÍCIA OFICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DECISÃO DEFERINDO A PRODUÇÃO DA

PROVA PERICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que  o trancamento de inquérito policial ou de ação penal

em sede de  habeas corpus  é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de

exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda,

a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito  (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta

Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). 
2. A comprovação da materialidade, quando não for realizada a perícia, pode ser comprovada por outros meios de prova.

Assim, mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos

de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea

para aferição da materialidade delitiva. Precedentes do STJ. 
3. No caso, para as instâncias ordinárias, o material probatório que acompanha a acusação mostra-se suficiente para justificar

o oferecimento da denúncia e processamento da ação penal, pois demonstra que, "ao menos em tese, o que foi pactuado pelo estado

de MS com a empresa Proteco não foi cumprido em sua totalidade, somente em parte, ainda que o pagamento tenha sido feito pela

integralidade do contratado". 

- O juízo de primeiro grau concluiu que, independente da elaboração de uma perícia técnica na forma postulada  pela defesa,

a documentação juntada à denúncia apresenta elementos de prova da  materialidade dos crimes imputados, notadamente o

relatório fotográfico, um laudo pericial,  croqui de execução da obra, além de documentos com as medições nas obras e respectivos

pagamentos pelos serviços. 

- Outrossim,  o Tribunal estadual afirmou que a denúncia apresenta um conjunto de elementos indiciários, como "planilhas,

interceptações telefônicas, cópias de notas fiscais qualificadas como "frias", comprovantes de pagamentos, imóveis adquiridos por

valores maiores que de mercado e incompatíveis com os subsídios dos pacientes dentre outros", que atestam a materialidade dos

crimes imputados.  

- Ainda, segundo informado pelo próprio juízo processante, foi deferido o "requerimento de produção de prova pericial, por meio

de decisão exarada à fls. 9523/9525, prova que esta sendo produzida e que, ainda cuida ressaltar, que se somará aos elementos

de informação que acompanham a denúncia e elementos probatório que serão colhidos oportunamente" (e-STJ fl. 330). 
4. Assim, embora não se desconheça a relevância do exame quando a infração penal deixar vestígios, não há motivos para se

declarar a nulidade processual quando a materialidade delitiva restar comprovada por outros elementos probatórios, pois da

prova técnica questionada não caracteriza  óbice ao prosseguimento da ação penal. 

Efetivamente, foram apontados elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que  se revela

prematuro o seu trancamento. Precedentes do STJ. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

 
Ademais, em se tratando de falsidade veiculada sob a forma de documento xerocopiado/digitalizado –

circunstância que também levaria à redução do grau de certeza da prova pericial –, eram mesmo desnecessários outros

elementos de provas, além dos anexados aos autos, especialmente porque não pairavam quaisquer dúvidas quanto

à falsidade do decreto em epígrafe.

 
A falsidade do decreto fora admitida pelos próprios corréus, ora recorridos.

 
De maneira que, a despeito de não identificada a autoria da falsificação, subsistem

elementos de convicção aptos e acima de qualquer dúvida razoável, daí por que suficientes para
embasar a condenação dos réus pelo uso do documento sabidamente falso, ao menos no
processo judicial que tramitara neste TRE/GO.
 

Aqui, diga-se de passagem, o crime de uso de documento falso costuma ser
absorvido pelo crime da falsificação em si, pois se considera um “post factum” impunível do crime
anterior. Daí predominar o entendimento de que o uso de documento falso, por quem cooperou
ou patrocinou a falsificação, é crime absorvido pelo delito de falsidade documental específica.
Como já decidiu o STF, “o uso do documento falso pelo próprio autor da falsificação configura um
só crime: o do art. 297 do diploma penal” (RTJ 111/232).
 

Porém, não se aplica esse entendimento no caso, pois a autoria da falsificação não
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restou identificada, o que compromete a tese da absorção de um delito pela aplicação da pena
reservada ao outro.
 

Ou seja, a absolvição quanto ao crime de falsidade documental abre ensejo à
aplicação da pena prevista para o crime de uso de documento falso, sem que se possa falar em
absorção do segundo pela incidência do tipo penal do primeiro crime.
 

Do crime de fraude processual
 

De início, pela simples leitura do art. 347 do Código Penal, já se descarta a caracterização do crime de

fraude processual.

 
É que a fraude processual consiste em modificar o local do crime, os objetos

correspondentes a algum crime ou mesmo o estado das pessoas relacionadas a processo civil ou
administrativo em curso, com a finalidade de induzir o magistrado ou o perito ao erro.
 

Aqui, diga-se de passagem, exige-se que tal modificação de local ou do “estado” de
pessoas seja fisicamente aferível. Não se cuida, portanto, de alguma modificação decorrente da
utilização de documento falso, até porque, no caso, haveria bis in idem.
 

Seja como for, esses elementos típicos do crime do art. 347 do Código Penal não se
fizeram presentes em relação à Ação Cautelar de Exibição de Documentos n° 446-
65.2016.6.09.0007 (Protocolo n° 117.651/2016), que tramitou na 7ª Zona Eleitoral. Nos autos da
cautelar, o que houve foi somente a juntada de documento falsificado, sem algum tipo de
“inovação” à lide, nem maiores consequências penais.
 

Assim, a despeito da questão da falsidade do documento, o simples fato de se
anexá-lo aos autos das duas ações mencionadas não implica alguma inovação processual
penalmente relevante, a menos que houvesse algum tipo de substituição de documento verídico
pelo documento supostamente falso.
 

Afinal, a partir da própria narrativa da denúncia, inexistiu qualquer inovação em
processo em andamento perante a Justiça Eleitoral.
 

Segundo a inicial desta ação penal, o que ocorreu teria sido a utilização de
documento supostamente falsificado para instruir autos de processos judiciais, quais sejam a
Ação Cautelar de Exibição de Documentos n° 446-65.2016.6.09.0007 (Protocolo n°
117.651/2016), em trâmite na 7ª Zona Eleitoral, e a Ação de Registro/Impugnação de
Candidatura (Recurso Eleitoral nº 305-46.2016.6.09.0007 – Protocolo nº 87.514/2016), que
tramitava, à época, perante neste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás.
 

Assim, a despeito da questão da falsidade do documento, o simples fato de se
anexá-lo aos autos das duas ações mencionadas não implica algum tipo de inovação processual
penalmente relevante, senão o “uso” do documento falso por si só.
 

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar os recorridos
apenas pelo crime de uso de documento falso, nos termos do art. 353 do Código Eleitoral.
 

Todavia, afasto a configuração do concurso material de crimes, pois a juntada
do documento falso aos autos da cautelar exibitória, embora deva ser considerada como prova
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da infração e até mesmo circunstância relevante para elevar a pena dos réus, não implicou
verdadeiro de “uso” do documento falsificado.
 

Afinal, tratava-se de ação meramente preparatória, cujo intuito era supostamente
obter de documentos a servirem de subsídio probatório ao recurso eleitoral em trâmite no TRE. O
documento falso ali anexado não seria mesmo alvo de pronunciamento judicial naquela ação
exibitória, o que descaracteriza a tipificação do crime do art. 353 do Código Eleitoral, que exige o
aproveitamento do documento falso para fins probatórios. Algo que não estava em jogo naquela
ação simplesmente preparatória, na qual o juízo não examina o conteúdo ou o valor em si dos
documentos, tampouco sobre suas consequências jurídicas (v. art. 382, § 2º, do CPC).
 

Na peça recursal, o Ministério Público Eleitoral pugnou, ainda, pela condenação dos
acusados “ao pagamento de danos materiais sofridos pelo erário”, no valor correspondente a R$
10.367,39, a fim de indenizar as despesas necessárias à realização de novo pleito eleitoral, cujas
expensas deveriam ser imputadas àqueles que deram causa à renovação das eleições.
 

Porém, o mandato decorrente das Eleições de 2016 já se esgotou, o que esvazia o
objeto desse pedido.
 

Na mesma linha, indefiro o pedido de condenação dos réus ao pagamento de 
dano moral coletivo, ante a ausência de previsão legal no âmbito do processo penal eleitoral,
sem prejuízo da eventual propositura de ação cível eleitoral ex delicto.
 

Segue dosimetria da pena.
 

O crime do art. 353 do Código Eleitoral tem por penas aquelas fixadas pelo art. 348
do mesmo diploma legal: reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
 

Nos termos do art. 59, c/c art. 68 do CP, em consideração à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e a
consequências do crime, porém, não há como fixar a pena no mínimo legal, a despeito dos bons
antecedentes dos réus e da neutralidade da influência quanto à conduta social e à personalidade
deles.
 

Segue dosimetria individual:
 

1 - EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA: a) culpabilidade é relevante, pois ele

enxertou nos autos da cautelar o documento sabidamente falso e ainda o repassou a outro advogado, a fim de ludibriar

esta Corte de Justiça Eleitoral e contornar decisão de indeferimento de candidatura. Daí a alta reprovabilidade social do

crime praticado; b) também os motivos do crime devem ser sopesados para elevar a pena-base, porquanto o uso do

documento foi motivado pelo injusto descontentamento do réu quanto a uma legítima decisão deste Tribunal, que

indeferira a candidatura do tio; c) as circunstâncias do crime foram igualmente desfavoráveis, pois o sentenciado agiu

com enorme desfaçatez, na certeza de impunidade, aproveitando-se do resultado de busca e apreensão judicial para,

ardilosamente, contribuir com a utilização de documento falso em processo judicial em trâmite neste TRE/GO; d) as

consequências do crime foram gravíssimas, pois o êxito na prática delitiva mudou completamente o rumo das eleições

municipais de 2016 no Município de Rio Quente, propiciando que o tio do ora sentenciado fosse eleito Prefeito

Municipal, muito embora não devesse sequer ter concorrido naquelas eleições. Ademais, o próprio EDUARDO

HENRIQUE também se beneficiou do esquema ilegal, pois nomeado pelo outro corréu para assumir a Secretaria

Municipal de Governo (v. decreto municipal ID 19633790 - p. 23).
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Esse o quadro, fixo a pena-base de EDUARDO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
PENA em 3 (três) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.
 

Ausentes atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição
de pena a serem aplicadas, fixo a pena do réu, em definitivo, em três anos de reclusão, além de
20 (vinte) dias-multa, cujo valor é arbitrado em 2 (dois) salários mínimos cada dia-multa, nos
termos do art. 49, § 1º, do CP, em razão da profissão e da renda estimada do sentenciado, que é
advogado.
 

Em se tratando de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos decorrente de crime cometido

sem violência ou grave ameaça à pessoa, voto pela substituição da reclusão por duas penas de restrição de direitos

(CP, art. 44), a saber: (a) prestação pecuniária equivalente a meio salário mínimo mensal à instituição a ser definida

pelo Juízo da Execução, pelo prazo de 36 meses; e (b) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, na

forma e periodicidade a ser definida pelo Juízo da Execução, pelo prazo de 36 meses.

 
Nos termos do art. 91, II, letra “b” do Código Penal, fica EDUARDO

HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA PENA ainda condenado a pagar à União quantia
equivalente a todos e quaisquer valores recebidos do Município de Rio Quente durante o
período em que o ente municipal fora governado por JOÃO PENA DE PAIVA, com
correção monetária e juros moratórios, a contar da data em que os recebeu (Código Civil,
art. 398, c/c Súmula 54/STJ).
 

2 - JOÃO PENA DE PAIVA: a) culpabilidade gravíssima, pois foi autor mediato do uso de documento

falso que acabou por ludibriar a Justiça Eleitoral e contornar decisão de indeferimento da própria candidatura. Daí a

altíssima reprovabilidade social do crime, especialmente a se considerar a posição política do sentenciado e a influência

social que exercia na sociedade de Rio Quente; b) também os motivos que levaram ao crime devem ser sopesados

para elevar a pena-base. Afinal, o uso do documento foi motivado pela injusta irresignação quanto a uma legítima

decisão deste Tribunal, que indeferira a candidatura do sentenciado por ausência de desincompatibilização do cargo

municipal que exercia. Aqui, sobreleva ainda a desmedida ambição política do réu, que não aceitou o indeferimento de

sua candidatura e partiu para a execução de mecanismos escusos para que pudesse concorrer ao pleito de 2016; c) as

circunstâncias do crime são igualmente desfavoráveis, conquanto o sentenciado, aproveitando-se de busca e

apreensão judicial implementada sem as formalidades devidas, concorreu para que advogados que contratara

enxertassem em seu favor documento falso em processos judiciais nos quais figurava como parte. Ademais, nesses

processos judiciais, o sentenciado, por seus procuradores, insistiu até o fim com a absurda tese da veracidade do

documento que sabia falso e, com isso, acabou por ludibriar esta Corte, que acreditou na aparente boa-fé das

alegações do sentenciado e na presunção de veracidade do documento que ele anexara ao caderno processual; d) de

resto, as consequências do crime também foram irreversivelmente nefastas, pois o êxito obtido com a prática delitiva

mudou completamente o rumo das eleições municipais de 2016. Foi assim, mediante atividade criminosa, que o

sentenciado concorreu e acabou eleito Prefeito Municipal, mesmo sabedor da falsidade do documento utilizado para

obter o registro de sua candidatura. É dizer, o próprio resultado das urnas acabou contaminado pela prática criminosa,

trazendo imutáveis consequências fático-jurídicas que não podem aqui sequer ser enumeradas. Não fosse o uso do

documento falso, seria outra pessoa a ocupar a chefia do Executivo municipal a partir de 2017. De modo que,

beneficiado pela empreitada criminosa, o sentenciado elegeu-se Prefeito, recebeu remuneração dos cofres públicos por

vários anos e ainda procedeu a sem número de decisões e atos governamentais que não teriam sido praticados, não

fosse o artifício ilegal, incluindo a nomeação do sobrinho e corréu para o cargo de Secretário Municipal.

 
Esse o quadro, a pena-base de JOÃO PENA DE PAIVA deve ser mais alta que

aquela fixada para o corréu. Daí, fixo a pena de JOÃO PENA DE PAIVA em 4 (quatro) anos de
reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.
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Ausentes atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição
de pena a serem aplicadas, fixo a pena, em definitivo, em 4 (quatro) anos de reclusão, além de
25 (vinte e cinco) dias-multa, cujo valor é arbitrado em 3 (três) salários mínimos para cada dia-
multa, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, em razão da profissão e da renda estimada do
sentenciado, que é médico.
 

Em se tratando de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
decorrente de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, voto pela substituição
da reclusão por duas penas de restrição de direitos (CP, art. 44), a saber: (a) prestação
pecuniária equivalente a um salário mínimo mensal à instituição a ser definida pelo Juízo da
Execução, pelo prazo de 48 meses; e (b) prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas, na forma e periodicidade a ser definida pelo Juízo da Execução, pelo prazo de 48
meses.
 

Nos termos do art. 91, II, letra “b”, do Código Penal, fica JOÃO PENA DE
PAIVA ainda condenado a pagar à União quantia equivalente a todos e quaisquer valores
recebidos do Município de Rio Quente durante o período em que o exerceu o governo
municipal, com correção monetária e juros moratórios, a contar da data em que os
recebeu (Código Civil, art. 398, c/c Súmula 54/STJ).
 

Oportunamente, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos condenados, sem prejuízo da suspensão

de seus direitos políticos, a partir do trânsito em julgado.

 
É o voto.

 
Goiânia, 24 de março de 2022.

 
Juliano Taveira Bernardes

 
Juiz Relator
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