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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

Criminal, N° 01135991.3/4-0000-000, da Comarca de São Paulo, em que 

é(são) APELANTE/APELADO(s) LUZIA PEREIRA, sendo 

APELADO/APELANTE(s) MINISTÉRIO PUBLICO. 

ACORDAM, em 5a Câmara da Seção Criminal, proferir a 
seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS 
PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O ARTIGO 304, C.C. O 
ARTIGO 301, § 1o E ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, 
REDUZINDO AS PENAS A 3 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, 
SUBSTITUÍDA A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA 
RESTRITIVA DE DIREITOS E, DE OFÍCIO, DECLARARAM EXTINTA A 
PUNIBILIDADE, EM FACE DO PROCESSO N° 451/05 - 11a VARA 
CRIMINAL DA CAPITAL, FAZENDO-O COM FUNDAMENTO NOS 
ARTIGOS 107, 109, INCISO VI, E 110, § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) 
TRISTÃO RIBEIRO e teve a participação dos Desembargadores MARCOS 
ZANUZZI. 

São Paulo, 20 de dezembro de 2007 

PINHEIRO FRANCO 
Relator 
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Apelação Criminal n.° 1.135.991.3/4- São Paulo 

Apelantes : Ministério Público do Estado e Luzia Pereira 

Apelados : Ministério Público do Estado e Luzia Pereira 

Voton.0 : 10.203 

Uso de documento falso. Acusada que se 
vale de atestados médicos falsos para ludibriar o 
Estado, na condição de empregador, com a 
finalidade de ver abonadas suas faltas ao serviço. 
Confissão corroborada pelo relato de médicos cujos 
nomes estavam em alguns dos documentos. Prova 
hábil. Dolo demonstrado. Alegação de estado de 
necessidade não comprovada. Condenação bem 
decretada. Desclassificação, contudo, para a figura 
do artigo 304, c.c. o artigo 301, § 1o, e artigo 71, 
todos do C Penal. Penas reduzidas. Apelos 
parcialmente providos. Caso, todavia, de extinção da 
punibilidade pela prescrição. Inteligência dos artigos 
107, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do C. Penal. 
Decretação de ofício. 

Apelações Criminais contra sentença que condenou 

LUZIA PEREIRA como incursa no artigo 304, c.c. o artigo 71, ambos do 

C. Penal, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime 

aberto, e 9 dias-multa (mínimo legal), substituída a sanção privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços 

à comunidade e multa de 10 dias-multa (mínimo). 

Insurge-se o Ministério Público contra a tipificação 

dada à conduta pela sentença, a espécie de pena aplicada, seu 

"quantum" e a redução da pena aquém do mínimo. Diz que, por ocasião 
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das alegações finais, foi requerida a aplicação do artigo 383 do C. P. 

Penal, para que a conduta fosse enquadrada no artigo 304, c.c. o artigo 

301, § 1o, ambos do C. Penal, tendo em vista que a acusada fez uso dos 

atestados médicos falsos visando abonar faltas ao serviço, alertando que 

a sanção prevista para o crime vai de 3 meses a 2 anos de detenção, e 

não de 1 a 5 anos de reclusão. Aduz que, além da continuidade delitiva, 

reconhecida na sentença, deve ser reconhecido o concurso material, pois 

se alguns atestados foram utilizados dentro do mesmo mês, configurando 

a continuidade, outros o foram em maior intervalo de tempo, sendo de 

rigor, nestes casos, o reconhecimento do concurso material. Afirma, 

ainda, que a pena deve ser revista para cancelar a redução da pena 

aquém do mínimo (folhas 223/231). 

Sustenta LUZIA, de seu lado, preliminarmente, a 

nulidade da sentença. Isso porque, pleiteada em alegações finais a 

desclassificação do delito para o artigo 301, § 1o, do C. Penal, e embora 

tenha a sentença mencionado o fato em seu relatório, não se manifestou 

sobre a questão, acarretando cerceamento da defesa e da acusação. No 

mérito, diz que afirmou em juízo que sofria sérios problemas de saúde, 

sendo acometida de um derrame cerebral, salientando que apenas 

procedeu desta maneira porque era a única pessoa que trabalhava em 

sua casa, arcando com o sustento de duas filhas e quatro netas. Diz que 

os funcionários que trabalhavam com ela confirmaram que tiveram que 

socorrê-la por diversas vezes. Diz que agiu em estado de necessidade, 

pois não podia ver descontados os dias em que não pode trabalhar. 

Pondera que não podia lançar mão de outros meios, pois pressão alta tem 

efeito imediato, de modo que se passasse no dia seguinte no 

departamento médico talvez não apresentasse tal problema. Busca a 
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absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do C. P. Penal, e, 

subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 301, § 1o, do C. Penal, 

com reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o lapso 

prescricional começa a fluir no primeiro ato de uso do documento, 

ressaltando que a denúncia foi recebida em 9 de março de 2005 (folhas 

109/112). 

Processados os recursos, com resposta, subiram os 

autos. Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça no sentido do 

reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 

punitiva, afastada a matéria preliminar. 

É o relatório. 

A preliminar alegada pela defesa, relativa à nulidade 

da sentença pela não apreciação da tese de desclassificação da conduta, 

não pode ser acolhida. A questão confunde-se com o mérito e com ele 

será apreciada. 

Segundo a denúncia, LUZIA PEREIRA, no período 

compreendido entre os dias 14 de julho de 1997 e 29 de novembro de 

2001, na Rua Maria Paula n.° 67, nesta Capital, fez uso de documentos 

falsos, consistentes em 31 atestados médicos, junto ao Departamento de 

Perícias Médicas do Estado de São Paulo, visando abonar faltas ao 

serviço. 

Segundo a denúncia, a ré é funcionária pública 

(matrícula 26.126-2), e à época dos fatos estava lotada na Seção de Copa 
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da Diretoria de Serviço de Administração de Prédio - Complexo Judiciário 

Ministro Mário Guimarães. Buscando abonar reiteradas faltas ao serviço, 

apresentou junto ao Departamento de Perícias Médicas 31 atestados 

médicos falsos. Nos documentos constam carimbos com nomes dos 

médicos Caio Mário Paes Bezerra, Flávio José Onofre, Simone Neiva 

Lippi e Rosana de Castilho, os quais foram ouvidos e negaram a emissão 

de referidos atestados. 

A materialidade dos delitos é incontroversa. Não há 

dúvida de que os atestados médicos (folhas 26/48 e 53/60) são falsos. 

E a autoria também é clara. 

Interrogada na polícia, a ré preferiu silenciar (folhas 

84/85). Em juízo, confessou a falsificação, relatando que, na qualidade de 

funcionária pública, lotada na Seção de Copa da Diretoria de Serviço de 

Administração de Prédio - Complexo Judiciário Mário Guimarães, 

apresentou junto ao Departamento de Perícias Médicas todos os 

atestados médicos falsos em questão, assim procedendo porque sofria de 

pressão alta (e já sofrerá um derrame) e não queria perder o dia de 

serviço. Afirmou ter comprado todos os atestados falsos na Praça da Sé, 

de um desconhecido. Aduziu que nas consultas que realizava era 

positivado seu problema de hipertensão. Esclareceu que em razão desses 

fatos foi demitida. Afirmou que nas datas constantes em todos os 

atestados não tinha condição de trabalhar, embora tenha comprado 

pessoalmente os atestados falsos na Praça da Sé, distante uma hora e 

meia de onde residia. Na época, era a única pessoa que sustentava suas 

duas filhas e quatro netas (folhas 144/145). 
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O médico Flávio José Onófrio disse que trabalha no 

posto cujo impresso foi utilizado para emissão desses atestados. Afirmou 

que há algum tempo atrás receberam um ofício do Departamento de 

Perícias Médicas do Estado indagando sobre a veracidade desses 

atestados. Como um deles estava com seu nome, o diretor pediu para que 

averiguasse. Esclareceu que o carimbo não é seu e que foi mandado 

fazer, pois tem dados errados, como sobrenome, CRM e a especialidade. 

Afirmou que, nos documentos de folhas 53 e 55, a assinatura não é sua 

(folhas 156/158). 

Caio Mário Paes Bezerra, também médico, igualmente 

afirmou que no documento de folhas 26, a assinatura não é sua, sendo o 

carimbo igual ao seu. Em outro documento, além de não ser sua a 

assinatura, o carimbo está errado, com nome e CRM incorretos. Não se 

recordou de ter atendido a acusada (folhas 159/160). 

As testemunhas arroladas pela defesa, de 

antecedentes, nada sabiam sobre os fatos (folhas 185/191). lone afirmou 

que nunca esteve com ela na Cesário Mota Júnior e José Ricardo, chefe 

dela na época, salientou que a levou várias vezes ao TJ com pressão alta. 

A prova colhida permite afirmar e reafirmar a autoria e 

a materialidade do delito. A acusada admitiu amplamente os fatos em 

juízo, embora alegando que assim agiu em estado de necessidade. 

A confissão da acusada está respaldada na prova. Os 

médicos, cujos nomes constam de alguns dos atestados utilizados pela 
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acusada e juntados aos autos, confirmaram que os documentos não 

foram por eles assinados, esclarecendo ainda que eles contem erros 

quanto a seus dados. É o quanto basta para estabelecer a 

responsabilidade da ré. 

A alegação da acusada, de que teria agido em estado 

de necessidade, não restou comprovada nos autos, com a nota de que 

sequer as testemunhas arroladas pela defesa respaldaram essa 

afirmação. Frise-se que o ônus da prova tocava à ré. De ourta parte, 

estivesse a ré doente, por certo poderia alcançar licença específica, 

submetendo-se, antes, a exames clínicos. 

O elemento subjetivo do delito, de outro lado, consiste 

na vontade de fazer uso do documento falso e no conhecimento da 

falsidade. E o dolo, no caso, restou amplamente demonstrado. 

Vem a calhar, nesse passo, a lição de Magalhães 

Noronha, no sentido de que "dá-se a consumação com o ato inicial do uso 

ou utilização do documento, não vindo ao caso que haja ou não proveito 

disso para o agente ou prejuízo para outrem" (Direito Penal, Vol. 4, pág. 

153). 

A condenação, assim, era mesmo de rigor, com a nota 

de que o pretendido reconhecimento de concurso material entre parte dos 

delitos não pode ser atendido, considerando o número de ações 

perpetradas (delitos idênticos) e a maneira de execução, sendo certo que 

o período, ainda que por vezes mais alongado, entre os crimes, não tem o 
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condão, no caso, de ensejar o concurso entre séries delituosas 

continuadas. 

Todavia, merece reparo a sentença no tocante à 

tipificação da conduta. O uso do documento falso é claro. Mas a figura em 

combinação parece mesmo não ser aquela prevista no artigo 298, do C. 

Penal (falsificação de documento particular), considerando a previsão de 

tipo penal específico no artigo 301, § 1o, do C. Penal. A acusada se valeu 

de atestados médicos falsos para ludibriar o Estado, na condição de 

empregador, com a finalidade de ver abonadas suas faltas ao serviço. 

Clara, portanto, a falsificação, bem como o elemento subjetivo, 

consistente na obtenção de vantagem, qual seja, a de não ver 

descontados na folha de pagamento os dias não trabalhados. A 

desclassificação, portanto, é medida que se impõe. 

As penas, assim, devem ser readequadas. Utilizando 

os mesmos critérios da sentença, e considerando as circunstâncias do 

artigo 59, do C. Penal, favoráveis à acusada, estabeleço as penas em 3 

meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, a sentença 

considerou a atenuante genérica da confissão e reduziu a pena aquém do 

mínimo legal. A operação, como é cediço, não podia ter sido efetuada, vez 

que a atenuante deve ser considerada dentro dos limites estabelecidos 

pelo legislador. Pela continuidade, obedecido também o critério da 

sentença, a pena é majorada de 1/6, totalizando 3 meses e 15 dias de 

detenção. O regime aberto e a substituição - apenas por uma pena 

restritiva de direitos, diante da readequação da pena - foram bem 

aplicados. 
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Impõe-se, contudo, o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Os fatos ocorreram entre 

1997 e 2002 (o último atestado utilizado data de 15 de maio de 2002). A 

denúncia foi recebida em 14 de abril de 2005. Considerando-se a data do 

último fato (15 de maio de 2002 - folhas 48) e a data do recebimento da 

denúncia (14 de abril de 2005 - folhas 137), decorreu prazo superior a 

dois anos, o que já permite o reconhecimento da causa extintiva quanto 

aos crimes. A prescrição, em casos tais, opera em dois anos (artigo 109, 

VI, do C. Penal), com a nota de que, no caso, a prescrição regula-se pela 

pena aplicada (artigo 110, § 1.°, do C. Penal). 

Prescrita, portanto, a pretensão punitiva do Estado. 

Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO PARCIAL 

aos recursos para desclassificar a conduta para o artigo 304, c.c. o artigo 

301, § 1o e artigo 71, todos do C. Penal, reduzindo as penas a 3 meses e 

15 dias de detenção, substituída a sanção privativa de liberdade por uma 

restritiva de direitos e, de ofício, declaro extinta sua punibilidade, em 

face do processo n.° 451/05 - 11a Vara Criminal da Capital, fazendo-o 

com fundamento nos artigos 107, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do C. 

Penal. 

PINHEIRO FRANCO 

Relator 
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