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I - RELATÓRIO
 
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Nourival Batista
Ferreira, Valderez Castelo Branco Martins e Vanessa Marques da Silva, devidamente
qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados nos arts. 297, §1º, e 304
do Código Penal, em concurso material.
 
Consta na denúncia que:
 

 
 
No dia 4 de julho de 2008, NOURIVAL BATISTA FERREIRA,
VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS e VANESSA MARQUES DA
SILVA, de forma livre, consciente e intencional, falsificaram e fizeram uso
de licenças de instalação falsas perante a Caixa Econômica Federal.
 
Consta dos autos do inquérito policial incluso que o Município de
Araguaína/TO e a União, representada pela Caixa Econômica, Federal,
firmaram o Contrato de Repasse n° 0245559-28/2007 para a realização de
obras de canalização em córregos, que transpassam o território urbano do
referido ente federado.
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Após a realização de atos preparatórios para o início das obras, e.g.
realização de licitação, comprovação de previsão orçamentária, relatórios
técnicos, etc, restava ainda ao Município de Araguaína/TO apresentar a
devida licença ambiental do empreendimento (licença de instalação - LI),
para que a Caixa Econômica Federal autorizasse o início das obras.
 
Nesse contexto, NOURIVAL BATISTA FERREIRA, VALDEREZ
CASTELO BRANCO MARTINS e VANESSA MARQUES DA SILVA, 
conscientes da ausência de procedimento, administrativo prévio, por
vontade livre e intencional, confeccionaram e firmaram a Licença de
Instalação n° 001/2008, a Licença de Instalação n° 002/2008, a Licença de
Instalação n°003/2008 e a Licença de Instalação n° 004/2008 (fls. 93/96).
 
Ato contínuo, os denunciados apresentaram as licenças de instalação
falsas perante o gerente da Caixa Econômica Federal responsável pela
área de apoio ao desenvolvimento urbano, com o fim de obterem
autorização para o início das obras de canalização de córregos deste
Município/TO.
 
Entretanto, o falso, embora inicialmente projetado para esse mister, não se
exauriu na apresentação perante a Caixa Econômica Federal, pois as
licenças de instalação falsas foram apresentadas em processo judicial de
ação civil pública que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Araguaína-TO (fls. 41/284 – especialmente fls. 219/232 do Volume IV
do Apenso I).
 
Por assim agir, os denunciados NOURIVAL BATISTA FERREIRA,
VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS e VANESSA MARQUES DA
SILVA encontram-se incursos nas penas dos artigos 297, § 1°, e 304 do
Código Penal.
 
 
 

A denúncia veio instruída com o Inquérito Civil nº 1.36.000.000549/2010-76 - PR/TO e foi
recebida pelo Juízo Federal desta Subseção Judiciária em 01/07/2015 (ID 290138354, p. 11 a
15).
 
Acolhendo manifestação do MPF (ID 290138354, p. 25 a 27), este Juízo Federal declinou da
competência em favor do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista o exercício do
cargo de Deputada Estadual pela ré Valderez Castelo Branco Martins (ID 290138354, p. 29 a
31).
 
Recebidos os autos no TRF da 1ª Região, o Relator declarou a nulidade da decisão que recebeu
a denúncia e determinou a notificação dos denunciados para oferecerem resposta, em atenção
ao disposto no art. 4° da Lei n° 8.038/90 (ID 290138354, p. 46).
 
Vanessa Marques da Silva Moraes, Valderez Castelo Branco Martins e Nourival Batista
Ferreira apresentaram defesa preliminar no ID 290138354, p. 53 a 58, 75 a 79 e 82 a 86.
 
A denúncia foi definitivamente recebida em 30/08/2017 (ID 290138354, p. 108).
 
Os réus foram citados pessoalmente (ID 290138354, p. 154 a 159).
 
Nourival Batista Ferreira ofereceu peça defensiva no ID 290138354, p. 127 a 131,
defendendo que "as certidões de licença de instalação, oriundas dos processos
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administrativos municipais n° 1.710/2008, 1.711/2008, 1.712/2008 e 1.713/2008, observaram
o disposto no Plano Diretor Municipal (Lei n. 2424/05) e no art. 30 da Resolução CONAMA
n. 237/97, foram fundamentas no estudo de impacto ambiental do córrego neblina, que
continha estudo técnico de impacto ambiental regional dos seus afluentes". Requereu a
produção de prova documental, pericial e testemunhal. Arrolou testemunhas.
 
Valderez Castelo Branco Martins apresentou defesa no ID 290138354, p. 133 a 137,
argumentando que "as certidões de licença de instalação, oriundas dos processos
administrativos municipais n° 1.710/2008, 1.711/2008, 1.712/2008 e 1.713/2008, observaram
o disposto no Plano Diretor Municipal (Lei n. 2424/05) e no art. 3° da Resolução CONAMA n.
237/97, foram fundamentas no estudo de impacto ambiental do córrego neblina, que
continha estudo técnico de impacto ambiental regional dos seus afluentes". Requereu a
produção de prova documental, pericial e testemunhal. Arrolou testemunhas.
 
Vanessa Marques da Silva Moraes ofertou peça defensiva no ID 290138354, p. 161 a 167,
sustentando que "a afirmação de ausência de procedimento administrativo prévio para a
emissão da Licença de Instalação é falsa ou, no mínimo, equivocada", sendo certo que
"não houve apresentação de licença de instalação falsa perante a Caixa Econômica
Federal", mas apenas a apresentação de "Anuência de Instalação", documento que
subsidiaria a Licença de Instalação n° 1.403/2006, expedida pelo NATURATINS. Requereu a
produção de prova documental, pericial e testemunhal. Arrolou testemunhas.
 
Decisão de ID 290138354, p. 181 a 188, proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Federal Ney Bello, aplicando entendimento da Segunda Seção do TRF1 sobre o foro por
prerrogativa de função (IP no 0002754-17.2018.4.01.0000/AC), declarou a incompetência do TRF
da 1ª Região para processar e julgar a presente ação penal e determinou a remessa dos autos a
esta Subseção Judiciária.
 
Declarada extinta a punibilidade de Nourival Batista Ferreira, em razão da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva, e determinado o início da instrução processual em relação a
Vanessa Marques da Silva Moraes e Valderez Castelo Branco Martins (ID 290138354, p. 213 a
219). Indeferido, na oportunidade, os pedidos de requisição de documentos e de produção de
prova pericial formulados pelas rés.
 
Inquirição das testemunhas Sílvio Jucá Vasconcelos, João de Carvalho Mendes, Antônio Taciano
Ribeiro Callou, Nazilourdes de Castro Oliveira, Elydia Leda Barros Monteiro, Marcela Santos Cruz
Melo, Remilvan Rodrigues Milhomem, Cassius Ferreira Gariglio, Alda Maria Bonfim Leite, Nilva
Queiroz, Áurea Maria Casagrande da Luz e Aníbal de Souza Neto e interrogatório de Vanessa
Marques da Silva Moraes no ID 290138360, p. 26 e 27. Determinado o prosseguimento do
processo sem o interrogatório de Valderez Castelo Branco Martins, considerando que a acusada,
ainda que tacitamente, renunciou ao direito de ser interrogada em juízo, e indeferido o pedido de
diligências complementares formulado pela defesa.
 
O MPF ofereceu alegações finais na forma oral (D 290138360, p. 26 e 27), pugnando pela
condenação das requeridas penas pela condenação no delito previsto no art. 304, do CP,
considerando que a falsificação foi o meio necessário para o uso de documento falso, ficando por
ele absorvido.
 
Em suas alegações finais, Valderez Castelo Branco Martins (ID 290138360, p. 53 a 62) e
Vanessa Marques da Silva (ID 290138360, p. 80 a 89) sustentaram a atipicidade da conduta,
tendo em vista que as licenças apresentadas pelas requeridas tinha a função de confirmar a
autorização de uso do solo e não de indicar o licenciamento ambiental da referida obra, haja vista
já existir nos autos licença expedida pelo Naturatins (LI 1.403/06). Relatou, ainda, que a CEF
nunca exigiu a apresentação de licenças de instalação, mas somente outorga de Direito de Uso
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de Recursos Hídricos. 
 
É o relatório. Decido.
 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 
II.1 - Emendatio Libelli
 
O MPF narra na denúncia que “Nourival Batista Ferreira [então Secretário Municipal de Meio
Ambiente], Valderez Castelo Branco Martins [à época, Prefeita de Araguaína] e Vanessa Marques
da Silva [então Chefe do Departamento Municipal de Meio Ambiente], conscientes da ausência de
procedimento administrativo prévio, por vontade livre e intencional, confeccionaram e firmaram a
Licença de Instalação n° 001/2008, a Licença de Instalação n° 002/2008, a Licença de Instalação
n°003/2008 e a Licença de Instalação n°004/2008 (fls. 93/96)”, bem como que, “ato contínuo, os
denunciados apresentaram as licenças de instalação falsas perante o gerente da Caixa
Econômica Federal responsável pela área de apoio ao desenvolvimento urbano, com o fim de
obterem autorização para o início das obras de canalização de córregos deste Município”.
 
No momento das alegações finais, o MPF pugnou pelo reconhecimento da absorção do delito de
falsificação de documento público pelo crime de uso de documento falso, haja vista ser a
confecção do falso o meio necessário para sua utilização. 
 
Entendo assistir razão ao MPF, posto que a expedição das licenças de instalação
supramencionadas seria mero desdobramento da linha causal do suposto crime de uso de
documento público falso, uma vez que a ação final imputada às acusadas estaria sempre
direcionada ao seu uso perante a Caixa Econômica Federal, para obtenção de autorização
quanto ao início das obras de canalização de córregos localizados no município de Araguaína.
 
Deve ser aplicado à espécie, assim, o princípio da consunção. No mesmo sentido é o
entendimento do TRF da 1ª Região, in verbis:
 

PENAL. CRIMES DE FALSIDADE MATERIAL, IDEOLÓGICA E USO DE
DOCUMENTO FALSO ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
PELO CRIME USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
 
1. A objetividade jurídica do crime de falsidade ideológica, falsidade material e o uso
desses documentos é a fé pública, no que tange à autenticidade dos documentos
públicos e particulares. A consumação ocorre com a produção do documento,
contendo a falsidade, independentemente da ocorrência de dano, e com o seu uso.
Trata-se, portanto, de crime formal.
 
2. Incidência do princípio da consunção, pois a falsidade ideológica, conduta
anterior, foi excluída pela conduta final, consistente no uso de documento falso.
O bem jurídico ofendido em ambos os delitos foi a fé pública. O fim último do agente
não é a falsidade em si, mas o uso do documento falso, que lhe permitiu
alcançar seu intento ilícito. Assim, com o uso do documento falso, esgotou-se sua
potencialidade lesiva.
 
3. A materialidade e autoria do crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do
Código Penal restaram sobejamente comprovadas nos autos.
 
4. Consoante o teor da Súmula n. 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".
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(ACR 0016782-56.2006.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO
NETO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 22/03/2013) (grifos não originais).
 

Contudo, entendo que merece reparo a classificação da natureza do falso no presente caso. Da
narrativa apresentada pelo órgão ministerial, percebe-se que os agentes públicos eram os
responsáveis por emissão de licenças ambientais - já que o Município naquele momento tinha
competência para tais atribuições.
 
Contudo, apesar de possuírem competência para a emissão da licenças, segundo a denúncia,
teriam emitido os referidos documentos sem a realização de qualquer estudo técnico prévio, isto
é, sem a observância das leis e resoluções que tratam do procedimento de emissão de licenças.
Assim, muito embora o suporte material das licenças, a assinatura de seus signatários, sejam
verdadeiros - o mesmo que seria utilizado por qualquer licença expedida pelo Município - seu o
conteúdo seria falso.
 
Nota-se que não se está diante de falsificação do suporte material onde lançadas as licenças, ou
mesmo sua alteração, mas sim de que teria ocorrido a expedição de atos administrativos pelas
autoridades competentes, que, porém, não se coadunavam com a realidade. Desta feita,
compreendo que a suposta conduta de expedição de licença ambiental sem qualquer
procedimento administrativo prévio se adéqua, em tese, ao crime de falsidade ideológica (art.
299, CP), in verbis:
 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos
de réis, se o documento é particular.
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
 

Em vista disso, entendo da a imputação de uso de documento falso deve ter como referência a
utilização não de documento materialmente falso – falsidade de documento público (art. 297, CP)
– mas sim com o disposto no art. 299, do CP, razão pela qual procedo à emendatio libelli, na
forma do art. 383 do CPP, para enquadrar as imputações contidas nos autos no disposto no art.
304 c/c art. 299, parágrafo único do CP.
 
Inexistindo outras questões preliminares, passo, então, à análise das condutas imputadas aos
réus.
 
II.3 - Uso de Documento Ideologicamente Falso (art. 304)
 
O crime tipificado no art. 304 do Código Penal é comissivo, formal, comum e de forma livre. O tipo
subjetivo é representado pelo dolo, ou seja, a vontade consciente de utilizar-se de documentação
que sabe ser falsa.
 
A inicial acusatória imputa aos réus a apresentação de licença ambiental de instalação falsa
perante a CEF, com o fim de possibilitar a liberação de recursos para continuação de obra de
canalização do Município, bem como sua apresentação em processo judicial em curso na Vara de
Fazendas Públicas da Comarca de Araguaína. A falsidade decorreria do fato de que a licença de
instalação não teria observado os requisitos estabelecidos na Resolução CONAMA n. 237/97.
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Os requeridos, por sua vez, não negam a emissão das licenças, porém indicam se tratar não de
licença ambiental de instalação de empreendimento poluidor, mas que teria a natureza de mero
ato de autorização do uso do solo (denominado como licença de instalação para uso do solo) - 1.
Sustentam, para corroborar estes argumentos, que em momento algum fora exigida a
apresentação de licenças de instalação pela CEF, mas apenas outorga do uso de água (2).
Defendem, ainda, que o empreendimento foi devidamente licenciado pelo Naturatins, conforme se
extrai da Licença de Instalação n. 1.403/06, o que tornaria supérflua a suposta falsificação de
licença de instalação pelo Município (3). Afirmam que o MPF não indicou qual o procedimento
adequado para a emissão da licença, sendo que o Município instruiu a expedição das licenças
(ou anuência de uso do solo) com os devidos elementos técnicos (4).
 
Em resumo, percebe-se que não há qualquer controvérsia sobre a confecção e apresentação das
licenças, havendo porém divergência das partes quanto sua real intenção ao expedir a referida
“licença”, se foram emitidas com o intuito de enganar a CEF e o juízo de Araguaína, se houve um
equívoco na interpretação pela CEF em receber o citado documento, ou, por fim, se as acusadas
agiram em erro escusável, já que não teriam ciência de se tratar de exigência de apresentação de
licença ambiental.
 
Antes de analisar a divergência acima considerada – questão central para a análise da imputação
– é de bom alvitra fazer um pequeno resumo de toda a Celeuma.
 
A presente ação penal tem origem remota em procedimento preparatório instaurado pelo MP do
Estado do Tocantins, visando a apuração da existência do devido licenciamento ambiental para a
execução das obras de canalização do Córrego Neblina e seus afluentes, que culminou no
ajuizamento de ACP perante aquele juízo (Num. 291160930 - Pág. 44). Na referida ação, o MP
acusa o Município de prosseguir na obra de canalização, a despeito de a Licença de instalação
do Naturatins (Licença 1.403/06) não abranger toda a extensão do empreendimento.
 
Na fase preliminar da referida ACP, o Município de Araguaína, num primeiro momento,
reconheceu a inexistência de licenciamento ambiental para a totalidade do empreendimento, e
afirmou que estaria diligenciando para sua regularização (Num. 291160938 - Pág. 14), porém,
num segundo momento, apresentou nova manifestação, dizendo possuir o devido licenciamento
ambiental, (consoante manifestação no ID Num. 291160938 - Pág. 21, do apenso a estes autos).
A apresentação das “licenças” se deu com o objetivo de justificar o andamento das obras de
canalização, a despeito de suposta não abrangência da Licença expedida pelo Naturatins
(Licença 1.403/06), para áreas do empreendimento.
 
Além disso, ante os indícios de que as supostas licenças não observaram os requisitos da
Resolução CONAMA (considerando que elas foram apresentadas e tratadas como licenciamento
ambiental no processo judicial), o MP também instaurou Procedimento de Investigação Criminal
(Num. 291160930 - Pág. 4), procedimento no qual foram ouvidos os requeridos, que
mencionaram a utilização das licenças para fins de liberação de recursos junto à CEF. Ressalte-
se que, naquele momento, já afirmavam a natureza da “licença” como espécie de anuência para
uso do solo e não como licença ambiental de instalação.
 
No curso do procedimento investigatório, após sua remessa ao MPF, foi aportado aos autos copia
do procedimento do convênio realizado entre o Município e a CEF, convênio no qual foram
apresentadas as citadas licenças (Os autos do convênio estão nos Apensos VI em diante dos
autos).
 
Após análise dos autos do convênio com a CEF, já é possível extrair não serem verdadeiras as
alegações dos réus de que somente lhe foram exigida a juntada do documento de outorga do uso
de água.
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Após análise do procedimento de execução do Convênio (processo 0245.559.-28/2007), é
possível concluir que a CEF, de fato, exigiu a apresentação de outorga de uso da água,
consoante documentos nos ID's Num. 291226360 - Pág. 134, Num. 291226360 - Pág. 157
(datados de maio de 2008), exigência efetivamente cumprida pelo Município, consoante ID Num.
291226360 - Pág. 170.
 
Contudo, mais à frente, a CEF rejeitou a licença de instalação apresentada pelo Município
(Licença 1.403/06, expedida pelo Naturatins), pois ela não abrangeria o empreendimento do
referido contrato (Num. 291226360 - Pág. 194), nos seguintes termos: “Em 26/06/2008, em
reunião com a Senhora Angélica (Coordenadora de Outorga e Uso de Água) e o Senhor Almir
(Coordenador de Licenciamento Ambiental), ambos técnicos da NATURATINS, foi constatado
que a Licença de Instalação n° 1403/2006 não contempla o empreendimento deste contrato” (há
outros elementos a indicar que a Licença n. 1.403/06 não abrangeria a totalidade do
empreendimento objeto desta ação, que será explicada oportunamente). Deste modo, o Município
foi instado a apresentar a documentação devida.
 
Em resposta a esse parecer técnico, o Município de Araguaína, por intermédio da acusada
Vanessa, enviou ofício juntado no Num. 291226360 - Pág. 213, acompanhado das Anuências n.
01/2008 a 04/2008, do Município para a execução das obras nos referidos corpos d'águas. No
referido ofício, a acusada explica ser a anuência instrumento do Município para disciplinar o uso
do solo. Além disso, faz referência à competência municipal de dispor de questões ambientais.
 
Após a apresentação das referidas anuências, a CEF lavrou parecer jurídico oportunidade em
que afirmou a inidoneidade dos documentos para comprovação do devido licenciamento
ambiental, mencionando a necessidade da juntada do instrumento ambiental adequado para a
instrução do convênio. Transcrevo os principais trechos do citado documento:
 

1. Em atenção à consulta formulada por meio da Cl GIDUR/PM 0282/08, analisamos
Municipal n° 1.659/1996, que "dispõe sobre a Política Ambiental do Município
Araguaína-TO e dá outras providências" e as Anuências n° 01, 02, 03 e 04/2008,
firmada pelo Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente, pela prefeita e pela
Diretora de Meio Ambiente.
 
[...]
 
2.3. Diante de tal circunstância, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
no uso de suas atribuições legais, editou a Resolução n.° 237, de 19/12/97, que
"dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados
para o licenciamento ambiental".
 
2.4 Tal resolução, por sua vez, previu expressamente a possibilidade do 
licenciamento ambiental ser concedido por órgão municipal, nos seguintes termos:
 
[...]
 
2.5. A propósito, note-se que a CAIXA reconhece a possibilidade do licenciamento
ambiental partir de órgão municipal no subitem 3.14.4.2 do MN SA 031 017 (que
dispõe sobre "OGU - contratação e Autorização para início da execução do objeto") e
subitem 3.2.3.9.3 do MN AE 099 000 (que dispõe sobre "engenharia - análise e
acompanhamento - repasse e financiamento para entes públicos/privados em
intervenções públicas").
 
3 Pois bem, no caso ora em apreço, o Município de Araguaína editou a Lei n°
1659/1996, instituindo sua política ambiental e respectivo Sistema de Gestão, e
entendemos que não compete à CAIXA discutir o conteúdo do referido diploma legal
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aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo chefe do Poder Executivo.
 
3.1 Observamos, apenas, que os dispositivos legais citados nas anuências
apresentadas, art. 2° e 8°, não se referem expressamente à competência do município
para expedição de licença ambiental, talvez por se tratar de diploma legal anterior à
mencionada resolução do CONAMA.
 
3.2 lnobstante tal circunstância, entendemos que a interpretação sistemática dos
invocados dispositivos e da lei como um todo demonstra que o licenciamento
ambiental é atribuição compatível e até mesmo lógica da atual Secretaria Municipal
de Produção e Meio Ambiente, antiga Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, enquanto órgão executivo do sistema de gestão ambiental, a teor do
disposto no art. 2°, § 1°, inciso III, dentre outros.
 
3.3 Apesar disso, consideramos que o fato de terem sido expedidos instrumentos de
mera "anuência" em relação ao empreendimento, ao invés de licenças ambientais 
propriamente ditas, pode suscitar dúvida quanto à competência do município para
exercício da atividade, razão pela qual sugerimos que em substituição aos
documentos apresentados sejam exigidos outros que façam menção expressa ao 
licenciamento ambiental.
 
3.4 Para aceitação da licença ambiental municipal faz-se necessário, ainda, que a
intervenção - canalização dos Córregos Lavapés, APAE, Neblina e Canindé seja
exclusivamente áreas compreendidas no território municipal, a fim de preencher o
requisito local.
 
4 Uma vez atendidas as condições estabelecidas nos subitens 3.3 e 3.4 entendemos
que a licença poderá ser considerada e deverá ser verificada, conforme disciplina
contida no item 4.2.9 e subitens do citado MN AE 099 000.
 

Como forma de atender a nova exigência da CEF, os requeridos juntaram aos autos declaração
informando que os Córregos, objetos de canalização, se situavam exclusivamente dentro do
Município de Araguaína (Num. 291226360 - Pág. 246) e substituíram as anuências por Licenças
de Instalação (Num. 291226360 - Pág. 247 e seguintes), cujo conteúdo estranhamente consta a
expressão “expede a licença de instalação para uso do solo”. Após essas manifestações, o
convênio seguiu sua fase de execução (consoante parecer Num. 291226360 - Pág. 258).
 
Da análise dos citados documentos, é possível concluir que: 1) apesar da insistente manifestação
da defesa no sentido de que a CEF apenas exigira declaração de outorga de água, tal questão já
estava superada dentro do processo do convênio; 2) havia exigência de juntada do devido
licenciamento ambiental, ante a rejeição da Licença n. 1.403/06, do Naturatins, exigência esta
que foi feita de forma clara, direta e objetiva, por duas vezes (uma delas embasada em parecer
jurídico); 3) o Município apresentou as anuências e as licenças como forma de suprir a estas
exigências da CEF; d) a CEF recebeu os citados documentos como licenciamento ambiental e
autorizou a execução do convênio.
 
Todavia, se mostra necessário saber se os acusados tinham ciência naquele momento de que a
exigência da CEF se tratava de licenciamento ambiental e se agiram dolosamente quando a
induziram em erro.
 
Sobre este ponto, um dos fundamentos apresentados pela defesa das rés é o de que as obras
municipais estavam devidamente licenciadas, por meio da Licença do Naturatins, Licença n.
1.403/06, o que tornaria inócua a emissão de licenças pelo próprio Município, desnaturando
eventual intenção (dolo) dos acusados na emissão das citadas “licenças” como licença ambiental.
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Após análise dos autos, entendo que as partes não lograram demonstrar a existência do
necessário licenciamento ambiental ao tempo da emissão das “licenças” objeto da presente ação.
Em verdade, há elementos a indicar que os réus sabiam da irregularidade do empreendimento
naquele momento.
 
Da análise dos autos, extrai-se que o Município foi notificado pelo Naturatins (n. 008936), em
04/07/2008, pela execução de serviços e obras potencialmente poluidores, sem o devido
licenciamento (Canalização do Córrego Lavapés), oportunidade em que foi instado a apresentar
documentação correspondente (ID Num. 291160930 - Pág. 29). Em resposta à referida
notificação, o Município, em ofício assinado pela própria Prefeita Valderez (Ofício n. 21/08, datado
de 17/07/2008), encaminhou documentação, como parte das exigências processuais do
licenciamento do Projeto de Canalização e Urbanização dos Córregos Neblina, APAE, Lavapés e
Canindé (Num. 291160930 - Pág. 24).
 
Além da referida notificação, consta dos autos relatório técnico expedido pelo Naturatins
(Relatório de Vistoria n. 54/08, Num. 291160930 - Pág. 94), nos seguintes termos:
 

Atendendo solicitação da Assessoria Jurídica do Naturatins em Palmas, foi realizada
vistoria nas áreas de canalização do córrego Neblina, processo n° 1073-1999,
Prefeitura Municipal de Araguaína no dia 10/07/2008 e constatou-se:
 
Um trecho de 189 metros, no trecho entre o córrego neblina e a rua 21 de abril, que
corresponde ao Córrego Canidé, em fase de canalização;
 
Um trecho de 215 metros no Córrego Neblina em fase de canalização;
 
Os trechos correspondem a um total de 404 metros referidos no processo de
licenciamento, no Parecer Técnico SICAM 964-2006 de 10/10/2006, no qual con a que
o processo de licenciamento refere-se à terceira etapa da canalização, corresponden
o a 448 metros;
 
O referido processo possui licença Prévia n° 1359/2006 com validade até 25/11/2011
e Licença de Instalação n° 1403/2006 com validade até 26/10/2012;
 
No processo não consta licenciamento do córrego Lava Pés que está e fase de
canalização, correspondendo a 570 metros;
 
Conforme observado no local, a canalização do Córrego Neblina e no trecho entre o
córrego neblina e a rua 21 de abril, que corresponde ao Córrego Canidé, está de acor
com o descrito no processo n° 1.073-1999. O Córrego Lava Pés, em fase de
canalização, não consta no processo e não possui processo de licenciamento junto ao
Naturatins.
 

Além desses elementos, consta ainda nos autos resposta ao ofício emitido pelo Promotor de
Justiça, em que o Naturatins Naturatins respondeu o seguinte (Num. 291160930 - Pág. 84):
“Informo que a Licença de Instalação n. 1403-2006 é referente à canalização de 448m metros do
córrego Neblina conforme parecer SICAIVI n° 946-2006 e que esta não se estende para nenhuma
outra atividade no Município de Araguaína, Informo ainda, que não consta no Sistema
Informações e Controle Ambiental - SICAM deste órgão nenhum processo de licenciamento
ambientai para canalização dos córregos Canindé, APAE e Lava Pés” (ofício datado de
10/07/2008).
 
Há ainda ofício (Ofício 162/08), lavrado pela própria ré Vanessa, em que esta comunica ao
Secretário de Obras e serviços Urbanos, antigo réu Nourival, sobre a necessidade de urgência no
encaminhamento de documentos, os quais seriam necessários para instrução do processo de
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licenciamento das obras de canalização dos cursos d'águas em Araguaína (Num. 291160938 -
Pág. 168). Na citada comunicação, a signatária ressalta a imprescindibilidade dos documentos
para subsidiar a emissão das licenças.
 
Deste modo, da análise dos elementos acima indicados, é fato que, ao tempo dos fatos apurados
nestes autos, o Município não tinha licença para aquela fase do empreendimento, tanto que foi
autuado pela execução de obras irregulares, e estava diligenciando junto ao Naturatins a emissão
da competente licença para a execução regular das obras. Embora a proximidade temporal dos
eventos, nota-se que já havia diligências do Município junto ao Naturatins para regularização do
empreendimento em momento anterior.
 
Outrossim, dado o conteúdo Ofício 162/08 e Ofício 21/08, as duas acusadas possuem absoluta
ciência da ausência de licenciamento ambiental naquele momento, de modo que a alegação de
existência de efetiva licença, feitas no interrogatório da ré Vanessa, nada mais é do que uma
tentativa de ludibriar este juízo.
 
As acusadas também sustentam que a emissão das “licenças de instalação” (antigas anuências
de uso do solo) observou normas técnicas e que o MPF não teria indicado qual seria o devido
processo administrativo para sua emissão.
 
Vale destacar aqui, como já apontado em outros momentos desta sentença, que o MPF imputa
serem os documentos emitidos pelo Município licença com aparência de licença ambiental de
instalação para empreendimento poluidor. A emissão das referidas licenças segue o disposto na
Resolução 237/97, do CONAMA, que estabelece uma série de requisitos para a emissão de
licenças ambientais. Portanto, incabível se falar em ausência de indicação do procedimento
adequado que deveria ser seguido pelo Município (caso se tratasse de licença ambiental).
 
De outro lado, ainda que acolhida a tese de ter o Município expedido certidão de uso do solo, ou
anuência de uso do solo, vê-se que não há elementos nos autos a indicar a existência (ou mesmo
a observância) de procedimento para sua emissão, posto que os processos de emissão das
referidas licenças (Processos n. 1.710/08, 1711/2008, 1712/2008 e 1713/2008, Num. 291160938 -
Pág. 158), foram autuados em 01/07/2008, mesma data em que expedidas as licenças de
instalação – 01/07/2008 –, apresentadas à CEF (Num. 291226360 - Pág. 252 e seguintes). Além
disso, não constam dos referidos autos outros elementos a indicar que a emissão das Licenças
de Instalação (“para uso do solo”) foram precedidas de estudos técnicos naqueles autos.
Aparentemente, o procedimento de expedição da licença se constitui apenas da capa do
processo e das licenças expedidas, consoante se extrai da documentação encaminhada pelo
Município.
 
Em verdade, as datas lançadas nas referidas licenças não guardam a devida confiabilidade, pois
há elemento de dúvida sobre o momento de sua emissão. Digo isso porque há nos autos
documentos equivalentes indicando a mesma data de emissão (como exemplo da carta de
anuência), o que leva a crer pela mera substituição da nomenclatura do documento, sem a
correspondente atualização de sua data.
 
Outra questão a causar certa estranheza a este magistrado é a quantidade de licenças emitidas
com o mesmo propósito, porém com nomes e nomenclaturas diferentes.
 
Consta dos autos, a juntada de:
 
a) documento denominado “Anuência”, datado de 01/07/2008, apresentados para suprir a
primeira exigência da CEF de autorização pelo órgão municipal, junto ao processo em trâmite na
CEF (Num. 291226360 - Pág. 214 e seguintes);
 
b) “Licenças de Instalação”, datadas de 01/07/2008, porém transmitidas em 04/07/2008 (data do
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envio do fax), no qual há menção à concessão de licença de instalação para uso do solo,
apresentada à CEF no processo do convênio;
 
c) Certidões de uso do Solo 023/08 a 25/08, lavradas em 07/07/2008, assinada apenas por
Nourival Ferreira, com expressa menção de que “fica vinculada a esta certidão ficaria vinculada, o
licenciamento ambiental da referida atividade no órgão competente”, obtidas pelo Promotor de
Justiça de Araguaína (Num. 291160930 - Pág. 25) e também constantes dos processos de
licenciamento (autos n. 1.710/08 e seguintes, encaminhadas pela Prefeitura de Araguaína, e
cumprimento a ofício do juízo desta comarca (Num. 291160938 - Pág. 152);
 
d) Licenças de instalação n. 01 a 04/2008, lavrada em 01/07/08, fazendo menção a se tratar de
licença para uso do solo, porém constando o fundamento no art. 6°, da Resolução CONAMA
237/97, obtidas pelo Promotor de Justiça de Araguaína, em sua diligência na Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (Num. 291160930 - Pág. 25) e também juntadas pelo próprio Município em
complemento à sua defesa preliminar na ACP (Num. 291160938 - Pág. 30).
 
Desta feita, o contexto probatório dos autos indica que foi exigido do Município a comprovação
regularidade ambiental de seu empreendimento, por meio da apresentação das respectivas
licenças ambientais (tanto na ACP da comarca de Araguaína, quanto perante a CEF no processo
de Convênio) e que, ante essa exigência, os acusados lavraram documentos com forma
inusitada, levando em erro seus destinatários sobre a existência da referida licença. Cabe agora
analisar se, a despeito dessa situação objetiva de provocação de erro, os requeridos não tinham
ciência de tais fatos, isto é, se acreditavam estar fornecendo apenas documentos de anuência do
uso do solo.
 
Entendo que o contexto probatório dos autos não permitem acolher a tese defensiva apresentada
pelas acusadas.
 
Como visto acima, a alegação de que a CEF exigiu outorgas do uso de água ou mesmo
anuências de uso do solo foi rechaçada, ante a existência de documentos expedidos pela
empresa pública no sentido de se exigir do Município de Araguaína o competente licenciamento
ambiental, de forma clara e objetiva.
 
Além disso, há elementos a indicar que, durante o período de formalização do convênio, o
Município de Araguaína estaria buscando o licenciamento de parte da obra objeto de contratação,
pois ciente de que a licença n. 1.403/06 não era válida para todo empreendimento, inclusive, há
diligências contra o Município em período concomitante à apresentação do documento junto à
CEF, a exemplo de sua autuação por execução de obra de canalização sem o competente
licenciamento ambiental.
 
Desta feita, não me parece crível que, dado o referido contexto fático, as requeridas, Prefeita e
Diretora de departamento ambiental, não soubessem de que as exigências feitas pela CEF era
para a apresentação de uma licença ambiental de instalação, haja vista o porte da obra a ser
financiada (mais de 11 milhões), suas diligências junto ao Naturatins para licenciar a nova fase da
obra e também pela recusa expressa da CEF em admitir os documentos anteriormente enviados
(não se pode olvidar que a licença do Naturatins já havia sido recusada, bem como a carta de
anuência para uso do solo, primeiro documento apresentado pelo Município).
 
Não me parece crível que a requerida Vanessa, formada em Engenharia Ambiental, responsável
pelo processo de licenciamento do referido empreendimento, não tivesse conhecimento de que o
referido empreendimento não estaria devidamente licenciado naquele momento e que a CEF
exigira sim uma licença de instalação ambiental. Há de se dizer mais, não se mostra crível que
uma profissional da área ambiental acredite que a emissão de uma simples carta de anuência de
uso do solo possa ser denominada “Licença de Instalação”, sem que isso possa induzir o receptor
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da licença em erro, mormente considerando que o empreendimento não estava licenciado e que
a licença ambiental correspondente já havia sido recusado pela CEF.
 
Do mesmo modo, a requerida Valderez, na condição de chefe do executivo municipal e por ter
encaminhado vários destes documentos, tinha ciência de que eles não correspondiam à realidade
da situação jurídica do Município perante os órgãos ambientais. Vale destacar que quando ouvida
pela Polícia Federal, a acusada demonstrou ciência de que as licenças não tinham a natureza de
licença ambiental e ainda fez reclamações sobre a demora no processo de licenciamento junto ao
Naturatins, fato indicativo de que o Município necessitava de licenaças ambientais para
prosseguimento da liberação de recursos no citado convênio.
 
O fato de existirem diversos documentos nos autos (anuência, certidão de uso do solo, licença de
instalação), cada qual com uma redação diferente, não induz à conclusão da existência de dúvida
sobre qual o seria adequado para se apresentar à CEF, o que reforçaria a tese de defesa sobre
erro no atendimento das exigências da instituição financeira. A meu ver, a emissão de diversos
documentos, alguns constando inclusive a competência do município para licenciamento
ambiental, me parece muito mais uma tentativa das requeridas de disfarçar a conduta delituosa
como se um mero acidente fosse, como uma falha de comunicação entre órgãos, já que o
contexto probatório não permite concluir que todo o órgão ambiental municipal teria incorrido em
erro sobre quais eram as exigências para prosseguimento do processo do convênio.
 
Ademais, conforme mencionado pelo gerente da CEF, senhor Silvio, perante a Polícia Federal, a
acusada Vanessa chegou a ter contato telefônico com ele, oportunidade em que teria confirmado
a natureza ambiental do documento fornecido pelo Município. Tal fato constitui indicativo de que
os acusados, na condição de agentes públicos, tinham ciência expressa sobre a exigência de
apresentação de licença ambiental, porém juntaram aos autos documento confuso, com o fim de
fazer os analistas do referido processo incorrerem em erro. Saliente-se que a referida testemunha
confirmou seu depoimento em juízo.
 
Assim, entendo suficientemente comprovada a autoria e materialidade do delito de falso perante a
CEF.
 
Outrossim, observo que, no presente caso, não há qualquer causa de exclusão da culpabilidade.
A rés são imputáveis, era-lhe exigida conduta diversa e restou comprovado que tinham
conhecimento de que sua conduta não era lícita, estando presente no caso em questão não só a
potencial consciência da ilicitude, mas tal consciência in concreto.
 
Quanto à alegação de uso de documento falso perante a Vara das Fazendas Públicas de
Araguaína, tenho não comprovada a existência de conduta delituosa pelas requeridas, uma vez
que a juntada dos citados documentos foi realizada pelos procuradores municipais e não há
elementos nos autos a indicar que eles tenham sido orientados pelas rés nesse sentido.
 
O MPF não produziu prova a demonstrar conduta dolosa da requerida, o que enseja a conclusão
pela ausência de provas da conduta delituosa. Considerando a existência de dúvida razoável de
que os procuradores tenham apresentado o citado documento em erro, há de se considerar a
apresentação do citado documento em processo judicial como mero exaurimento da conduta
anteriormente praticada pelas requeridas.
 
Em verdade, após análise dos autos, é possível extrair elementos a indicar a inocência das
requeridas, mormente da requerida Vanessa. Isso porque, nos apensos que instruem a presente
demanda, consta depoimento prestado pelo Procurador do Município, Dr. Clever, signatário da
primeira manifestação do Município na citada ação judicial, em que ele esclarece ter peticionado
no sentido de inexistir licença ambiental para o empreendimento, em razão de ter sido orientado
por Vanessa nesse sentido, pontuando que ela havia dado a entender pela ausência de
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licenciamento para a referida obra (Num. 291160940 - Pág. 10). Esclareça-se que as licenças
falsas somente foram apresentadas em momento posterior, numa denominada “emenda à
manifestação inicial”, feitas, aparentemente, sem o conhecimento das requeridas.
 
Assim entendo que em relação a esta segunda imputação, as requeridas devem ser absolvidas
por ausência de prova de participação na infração penal.
 
Causa de Aumento de Pena
 
Tem incidência no caso em exame o disposto no parágrafo único do art. 299 do CP1, pois
Valderez Castelo Branco Martins e Vanessa Marques da Silva Moraes praticaram as condutas
prevalecendo-se, respectivamente, dos cargos de prefeita municipal de Araguaína e Chefe do
Departamento Municipal de Meio Ambiente (ID 291160942, p. 184).
 
Assim, forçoso o aumento da pena em 1/6 (um sexto), na forma prevista no citado dispositivo.
 
III - DISPOSITIVO
 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar 
Valderez Castelo Branco Martins e Vanessa Marques da Silva nas penas do delito de uso de
documento público ideologicamente falso (art. 304 c/c art. 299, ambos do CP).
 
Passo à dosimetria da pena.
 
III.1 - Valderez Castelo Branco Martins
 
No caso em tela, a culpabilidade é normal à espécie delitiva e não enseja maior reprovação do
que aquela já prevista no tipo penal.
 
A certidão de ID 290138354, p. 17, não indica a existência de sentença condenatória transitada
em julgado em desfavor da ré, pelo que reconheço que não possui antecedentes criminais 
(Súmula nº 444 do STJ).
 
Em relação à conduta social, nada nos autos consta que a desabone. Da mesma forma, quanto
à personalidade, nada há nos autos que permita juízo desfavorável à acusada.
 
A motivação do crime foi inerente à própria tipicidade, razão pela qual não deve ser ponderada
para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
 
No que concerne às circunstâncias do delito, não encontro razão para o aumento da pena-
base.
 
Do que consta nos autos, as consequências são próprias do delito, pelo que nada se tem a
valorar.
 
Por fim, o comportamento da vítima é irrelevante no caso.
 
Considerando as circunstâncias judiciais já ponderadas, fixo a pena-base privativa de liberdade
no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão.
 
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, haja vista que, embora
tenha negado o aspecto criminoso da conduta, a confissão da ré foi considerada para
fundamentar a condenação (Súmula nº 545 do STJ). A valoração desta circunstância, no entanto,
não acarretará a redução da pena na presente fase, haja vista que esta já se encontra fixada no
mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).
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Não estão presentes circunstâncias agravantes.
 
Com essas considerações, remanesce a pena anteriormente dosada.
 
Não há causa de diminuição de pena.
 
De outro lado, foi reconhecida uma causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do
art. 299 do CP, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
 
Tendo em vista o grau de reprovação social da conduta e demais circunstâncias judiciais e legais
já ponderadas, bem como os limites mínimo e máximo previstos no art. 49 do CP, fixo a pena de
multa em 24 (vinte e quatro) dias-multa.
 
Considerando a informação de que esta ré exerce atualmente o cargo de Deputada Estadual, fixo
o valor de cada dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do delito, devidamente
corrigido.
 
A pena final fica fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-
multa., cada um no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, valor a ser corrigido
monetariamente.
 
III.2 - Vanessa Marques da Silva
 
No caso em tela, a culpabilidade é acentuada, porquanto, conforme ficou constatado em seu
interrogatório em juízo, a ré possuía conhecimento acerca de todos os procedimentos
necessários à expedição de licenças ambientais – atuava como engenheira ambiental.
 
A certidão de ID 290138354, p. 18, não indica a existência de sentença condenatória transitada
em julgado em desfavor desta ré, pelo que reconheço que não possui antecedentes criminais 
(Súmula nº 444 do STJ).
 
Em relação à conduta social, nada nos autos consta que a desabone. Da mesma forma, quanto
à personalidade, nada há nos autos que permita juízo desfavorável à acusada.
 
A motivação do crime foi inerente à própria tipicidade, razão pela qual não deve ser ponderada
para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
 
No que concerne às circunstâncias do delito, não encontro razão para o aumento da pena-
base.
 
Do que consta nos autos, as consequências são próprias do delito, pelo que nada se tem a
valorar.
 
Por fim, o comportamento da vítima é irrelevante no caso.
 
Considerando as circunstâncias judiciais já ponderadas, fixo a pena-base privativa de liberdade
em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
 
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, haja vista que, embora
tenha negado o aspecto criminoso da conduta, a confissão da ré foi considerada para
fundamentar a condenação (Súmula nº 545 do STJ).
 
Não estão presentes circunstâncias agravantes.
 
Com essas considerações, atenuo em 3 (três) meses a pena anteriormente fixada, passando a
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dosá-la em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
 
Não há causa de diminuição de pena.
 
De outro lado, foi reconhecida uma causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do
art. 299 do CP, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
 
Tendo em vista o grau de reprovação social da conduta e demais circunstâncias judiciais e legais
já ponderadas, bem como os limites mínimo e máximo previstos no art. 49 do CP, fixo a pena de
multa em 50 (cinquenta) dias-multa.
 
Considerando a renda mensal estimada indicada por esta ré durante seu interrogatório em juízo –
cerca de 8 mil reais mensais –, fixo o valor de cada dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário
mínimo vigente à época do delito, devidamente corrigido.
 
A pena final fica fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. e 50
(cinquenta) dias-multa, cada um no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, devidamente corrigido.
 
IV - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
 
Considerando a regra insculpida no art. 33, §2º, “c”, do CP, as sentenciadas deverão iniciar o
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.
 
V - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
 
Considerando que a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos, que o crime não
foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que as condenadas preenchem os
demais requisitos do art. 44 do CP, conforme se deflui da fundamentação supra, substituo a
pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do
CP).
 
A substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos se dará
nos seguintes termos: 1) prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários mínimos para
Valderez Castelo Branco Martins e 10 (dez) salários mínimos para Vanessa Marques da
Silva, nos termos do art. 45, §1º, do CP, em favor de entidade pública ou privada com destinação
social, a ser designada pelo juízo da execução, devendo os valores ser depositados em conta
judicial, conforme determina o art. 1° da Resolução n° 154 do CNJ; e 2) na prestação de
serviços a entidade pública (art. 46 do CP) também a ser designada pelo juízo da execução,
devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação (art. 46, § 3º, do CP),
considerando a pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do CP).
 
VI - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
 
Na medida em que foi possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, é incabível a suspensão condicional, por expressa disposição do art. 77, III, do CP.
 
VII - PROVIDÊNCIAS FINAIS
 
Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP), tendo em vista que
não houve pedido expresso do MPF nesse sentido (REsp 1265707/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 10/06/2014) nem ficou
configurado dano a ser reparado.
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Condeno as rés ao pagamento das custas processuais, em valor a ser indicado pela contadoria
do foro.
 
Após o trânsito em julgado desta sentença para a acusação, voltem-me estes autos conclusos,
para análise da prescrição retroativa, considerando que os fatos criminosos foram praticados
antes do advento da Lei nº 12.234/2010, que alterou a redação do §1º do art. 110 do Código
Penal.
 
Certifique-se a regularidade da digitalização dos Apenso I, volume 7 (Num. 291160943) e Volume
10 (291226365), haja vista que as páginas iniciais do caderno físico encontram-se no meio do
volume arquivo digital, indicando ter ocorrido uma inversão das folhas do referido
volume. Constatado o equívoco, proceda-se a correção da digitalização.
 
Sentença registrada e publicada eletronicamente.
 
Intimem-se.
 
Araguaína-TO, data da assinatura eletrônica.
 

 
 

VICTOR CURADO SILVA PEREIRA  
Juiz Federal

 
 
 
 
 
 
 

1 Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena
de sexta parte.
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