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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

990.10.321623-7, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ NOBLE 

DE OLIVEIRA ALVES sendo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao 

recurso, tão somente para estabelecer o regime inicial semiaberto, rejeitada a 

preliminar. Determinaram a imediata remoção do apelante, se ainda não 

ocorreu, a estabelecimento próprio ao regime semiaberto, independentemente 

de observância da ordem cronológica, oficiando-se, em primeiro grau, com 

cópia do acórdão, ao Senhor Secretário de Estado da Administração 

Penitenciária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

LUÍS CARLOS DE SOUZA LOURENÇO (Presidente) e TRISTÃO 

RIBEIRO.

São Paulo, 16 de dezembro de 2010.
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Apelação  nº 990.10.321623-7 - São Paulo

Apelantes : José Noble de Oliveira Alves

Apelado    : Ministério Público do Estado

Voto nº      : 15.558

Falsidade ideológica. Recorrente que conduz 

interessados em adquirir atestados médicos falsos 

até o corréu, que fornece os documentos. Prisão em 

flagrante. Prova clara no sentido de que os atestados 

são falsos, independentemente da realização de 

perícia. Autoria e materialidade evidenciadas. 

Participação de JOSE NOBLE de importância no 

esquema de vendas dos atestados. Impossibilidade 

do reconhecimento de participação de menor 

importância. Ação procedente. Penas 

adequadamente fixadas. Substituição impossível. 

Regime atenuado. Recurso parcialmente provido, 

somente para fixar o regime semiaberto, rejeitada a 

preliminar, com determinação.

Apelação Criminal contra sentença que condenou 

JOSE NOBLE DE OLIVEIRA ALVES e JOSE ROGERIO DA SILVA 

como incursos no artigo 299, “caput”, c.c. o artigo 71, ambos do Código 

Penal, às penas, respectivamente, de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 

10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-
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multa (mínimo legal), e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em 

regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, substituída a privativa de 

liberdade do segundo por prestação de serviços à comunidade por 

igual período e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 11 

(onze) dias-multa.

Sustenta o recorrente que a decisão não se 

coaduna com a prova dos autos. Diz que nada há nos autos que o 

vincule aos atestados médicos. Aduz que, na própria denúncia, consta 

que trabalhava como “plaqueiro”, tendo indicado o corréu José Rogério 

e outro elemento para os indivíduos que o procuraram. Assevera que 

os atestados apreendidos não estavam preenchidos ou assinados, de 

forma que não há como provar que tenha participado, de alguma 

forma, da feitura dos mesmos. Argumenta que não foram juntados os 

laudos periciais sobre os atestados, não bastando o boletim de 

ocorrência ou o auto de exibição e apreensão para comprovar a 

materialidade delitiva. Salienta que negou a acusação, contando que 

não trabalha com atestados, mas que somente indicou o corréu porque 

foi procurado por dois indivíduos que, insistentemente, queriam 

atestados médicos. Tal versão foi corroborada pela testemunha José 

Inácio. Assim, nada mais fez além de somente indicar José Rogério. 

Não cobrou, não portava documentos, nada escreveu, nada prometeu 

e nada afirmou a ninguém. Busca a absolvição. Subsidiariamente, 

requer o reconhecimento da participação de menor importância e, 

consequentemente, a diminuição da reprimenda imposta. Requer, 

ainda, a fixação de regime diverso do fechado e, por fim, a substituição 

da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, vez que a 

reincidência não é específica (folhas 150/153).

Processado o recurso, com resposta, subiram os 
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autos. Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça para que se 

declare a nulidade da sentença em relação ao corréu JOSE 

ROGERIO, em virtude de não haver laudo pericial dos atestados 

médicos, o que é indispensável. Opina, ainda, pelo provimento do 

apelo para absolver JOSE NOBLE (folhas 164/167).

É o relatório.

A questão suscitada pelo Ilustre Procurador de 

Justiça será enfrentada com o tema de fundo.

O réu foi denunciado, juntamente com José 

Rogério da Silva, por falsidade ideológica, por três vezes, em 

continuidade delitiva.

Segundo a denúncia, em data anterior ao dia 18 de 

novembro de 2009, na região central desta Capital, JOSE NOBLE, 

juntamente com José Rogério da Silva, em concurso voluntário de 

agentes com uma pessoa desconhecida, porquanto previamente 

conluiados de identidade de propósitos, por três vezes, inseriram ou 

fizeram inserir em documento particular, atestados médicos, 

declaração falsa, consistente no carimbo do médico Dr. Alexandre M. 

Nozaki, inscrito no CRM nº 94447, visando alterar verdade sobre fato 

juridicamente relevante. 

De acordo com o apurado, José Inácio Pereira dos 

Santos e Gileno de Souza Bonfim foram ao centro da cidade, na Praça 

Clóvis Beviláqua, com a finalidade de adquirirem atestados médicos 

falsos, dirigindo-se ao acusado, que os levou ao encontro do corréu. 

Durante a negociação dos atestados, policiais civis compareceram ao 
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local e surpreenderam os falsários, tendo um deles empreendido fuga. 

Em revista pessoal foram localizados os atestados médicos em poder 

de José Rogério. No distrito policial foi constatado que os carimbos 

constantes nos atestados, em nome do médico Alexandre M. Nozaki, 

eram ideologicamente falsos. 

Ouvido na polícia, JOSE NOBLE negou a 

acusação, dizendo que se manifestaria em juízo (folhas 12). O corréu 

também silenciou (folhas 11). Em juízo, JOSE NOBLE negou a prática 

do delito, dizendo que trabalha como “plaqueiro”, mas não negocia 

atestado médico falso. Contou que, em virtude da insistência dos 

indivíduos, encaminhou-os para outra pessoa que, segundo 

informações, negociaria atestados médicos. Não conhecia os policiais 

que o detiveram, assim como as pessoas interessadas na obtenção do 

atestado médico (folhas 131/132). JOSE ROGERIO também negou a 

acusação, alegando que foi procurado pelos dois indivíduos, indicado 

pelo “plaqueiro”, mas como não negociava atestados médicos, 

encaminhou-os a outra pessoa, que preencheu o documento e o jogou 

a seus pés, quando percebeu a aproximação dos policiais. Não 

conhece as testemunhas arroladas na denúncia (folhas 129/130).

O policial civil Felipe Maimone Junior narrou que 

estava em patrulhamento, quando desconfiou da conduta de JOSE 

NOBLE e passou a observá-lo. Viu quando dois rapazes aproximaram-

se dele e começaram a conversar. Logo em seguida, ele os conduziu à 

presença do corréu, em frente ao Poupatempo. Saiu em perseguição a 

JOSE ROGERIO, que se encontrou com outro rapaz, que empreendeu 

fuga, ao contrário de JOSE ROGERIO, que foi abordado. Em seu 

poder foi encontrado um atestado médico já preenchido em nome de 

um dos rapazes que havia procurado por JOSE NOBLE, além de 
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outros atestados médicos em branco. Os réus, a quem não conhecia 

anteriormente, não disseram onde obtiveram os documentos (folhas 

124/125). No mesmo sentido, as palavras de seu colega, Luiz Antônio 

Alves da Silva (folhas 126/127).

José Inácio Pereira dos Santos contou que se 

dirigiu à Praça da Sé, por recomendação de seu patrão, com o fim de 

obter um atestado médico. Manteve contato, inicialmente, com o réu 

JOSE NOBLE, que o encaminhou à presença de JOSE ROGERIO. 

Este, por sua vez, entregou seus dados a outro indivíduo, que deixou o 

local. Não chegou a pagar o valor combinado, mesmo porque não 

recebeu o documento. Não conhecia os réus anteriormente aos fatos 

(folhas 128). 

Os atestados acostados às folhas 20/22 são os 

objeto destes autos. Ali consta o carimbo do médico Alexandre M. 

Nozaki, CRM/SP 94.447. Um dos atestados está parcialmente 

preenchido em nome de “José Inácio P”. O médico, ouvido no distrito 

policial, disse que nunca foi vítima de furto em que tenham subtraído 

seu carimbo médico ou receituários. Em 3 de setembro de 2009, foi 

surpreendido com comunicação do CRM de que pessoa desconhecida 

havia feito uso indevido de seu nome e registro no CRM para 

confeccionar carimbo e fraudar atestados médicos, à época, no 

Hospital da Glória. A comunicação continha anexo um atestado médico 

deste hospital, datado de 23 de agosto de 2009, em nome de 

Anderson Gomes de Lira, pessoa que não conhece. Em 19 de 

novembro de 2009, recebeu informação acerca dos fatos deste 

processo, comunicando a prisão de dois acusados de cometerem 

crime semelhante. Compareceu com seu carimbo médico para fornecer 

seus padrões. Não reconheceu os atestados como sendo de sua 
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emissão. Tais documentos possuem, ainda, carimbos diferentes 

daquele que utiliza (folhas 56/57).

Cabe aqui afirmar que restou comprovada nos 

autos a materialidade delitiva. Ainda que o delito tenha deixado 

vestígios a demandar a realização de perícia, entendo desnecessária a 

prova pericial, no caso concreto, tendo em vista suas particularidades. 

Os atestados médicos foram apreendidos e estavam sendo 

negociados e preenchidos na via pública, quando se sabe que essa 

prática não é nada usual. Ademais, o próprio médico que, 

supostamente, teria emitido e carimbado tais atestados, declarou que 

os documentos não eram de sua feitura e que o carimbo que utilizava 

apresentava outros padrões (folhas 61). Ora, são várias as diferenças 

entre os carimbos empregados: o oficial traz a palavra “Dr.” antes do 

nome do médico, que não é abreviado, como no carimbo dos 

atestados apreendidos. Além disso, a identificação profissional é 

grafada de forma diferente, sendo que o carimbo oficial separa a sigla 

CRM da sigla SP por um hífen, enquanto o carimbo dos atestados 

separa-as com uma barra. Por todo o exposto, visível a falsificação dos 

atestados médicos, sendo irrelevante, no caso concreto, a realização 

de perícia. Ademais, nenhum dos réus, seja qual deles for o subscritor 

do atestado parcialmente preenchido, exercia a função de médico ali 

indicada. Rejeito, pois, a preliminar suscitada pelo Ilustre Procurador 

de Justiça. 

Esse quadro permite apontar com absoluta clareza 

a autoria e a materialidade do crime imputado aos acusados, 

respeitado o sempre lúcido pronunciamento do Eminente Procurador 

de Justiça ÁLVARO BUSANA. 
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A participação de JOSE NOBLE ficou fartamente 

demonstrada. Ele não somente indicou o corréu para os indivíduos que 

procuravam adquirir atestados médicos. Ele os conduziu até a 

presença de JOSE ROGERIO, como afirmaram as testemunhas e o 

próprio recorrente, de sorte a demonstrar que participava do esquema 

de vendas de atestados. E não poderia ser de outra forma, posto que, 

geralmente, esse tipo de negociação envolve uma cadeia de infratores. 

O que serve de “chamariz” para supostos clientes, o intermediário na 

negociação, o que busca e o que subscreve o documento. JOSÉ 

NOBLE não apenas conhecia quem negociava os atestados. Ele agia 

ativamente, conduzindo os compradores até o corréu, concorrendo 

concretamente para o crime, nos termos do artigo 29, do Código Penal. 

Não se pode, pelos mesmos motivos, reconhecer a 

participação de menor importância. O papel do recorrente era 

essencial para a prática do crime. Era ele quem, trabalhando como 

“plaqueiro”, entra em contato com os interessados na obtenção dos 

falsos atestados, de sorte que sua participação no esquema era de 

importância igual à dos demais. 

A condenação, assim, era mesmo de rigor.

As penas não comportam reparo. As bases foram 

fixadas no mínimo. Houve acréscimo de 1/6 pela reincidência (folhas 

140). Pela continuidade delitiva, bem reconhecida, posto que eram três 

os atestados médicos, houve novo acréscimo de 1/6, restando a 

reprimenda cristalizada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 

Incabível a substituição da reprimenda corporal por 
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restritiva de direitos, a teor do artigo 44, inciso II, do Código Penal. 

Ainda que o réu não seja reincidente específico, não é esse o requisito 

que impede a substituição. Basta que seja reincidente em crime 

doloso. E no caso, JOSE NOBLE é (folhas 140).

O regime pode ser atenuado. Ainda que o acusado 

seja reincidente, fruto de condenação anterior por receptação, não 

revela maior periculosidade, anotando-se que o delito não é daqueles 

praticado com emprego de violência ou grave ameaça. O regime será 

o semiaberto. 

Meu voto, pois, DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso tão somente para estabelecer o regime inicial semiaberto, rejeitada a 

preliminar. Determina a imediata remoção dele, se ainda não ocorreu, a 

estabelecimento próprio ao regime semiaberto, independentemente de 

observância da ordem cronológica, oficiando-se, em primeiro grau, com 

cópia do acórdão, ao Senhor Secretário de Estado da Administração 

Penitenciária.

PINHEIRO FRANCO

Relator
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