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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0091172-
29.2007.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO ARNOLD 
IUSTEN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso defensivo 
para condenar o apelante por incurso no artigo 301, §1º, do CP, à pena de 03 (três) 
meses de detenção, em regime inicial aberto e, de ofício, declarararam extinta a 
punibilidade de FÁBIO ARNOLD IUSTEN, em razão da prescrição da pretensão 
punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI e 110, §1º e §2º, todos do 
Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO 
MENIN (Presidente) e ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA.

São Paulo, 18 de dezembro de 2012. 

Newton Neves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO     Nº: 17605
APELAÇÃO Nº: 0091172-29.2007
COMARCA    : SÃO PAULO
APTE.......: FÁBIO ARNOLD IUSTEN
APDO.......: MINISTÉRIO PÚBLICO   

*USO DE DOCUMENTO FALSO - Falsificação de atestado 
médico  Conduta específica capitulada como crime autônomo 
 Art. 301, §1°, do CP - Falsidade material de atestado  Crime 

comum quanto ao sujeito  Correção quanto à capitulação do 
fato  Uso de atestado médico falso que remete às penas do art. 
301, §1º, do CP - Condenação que decorre do coeso conjunto 
probatório  Recurso parcialmente provido para esse fim 
Prescrição da pretensão punitiva estatal  Reconhecimento de 
ofício e declaração da extinção da punibilidade do réu - (voto 
n. 17605)*.

A r. sentença de fls. 144/150, com 

relatório adotado, julgou procedente a ação penal 

para condenar FÁBIO ARNOLDO IUSTEN ao cumprimento 

da pena corporal de 02 (dois) anos de reclusão, em 

regime aberto e ao pagamento de 10(dez) dias-

multa, fixado o dia multa em ¼ do salário-mínimo, 

por incurso no art. 304 do Código Penal, 

substituída a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos, consistentes em prestação 

de serviços à comunidade e prestação pecuniária 

fixada na entrega de duas cestas básicas no valor 

de R$200,00 cada uma a entidade indicada pelo 

juízo da execução.

Apela a defesa, buscando a absolvição 

sob o argumento de ter havido arrependimento 

eficaz, vez que houve pedido de demissão 
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imediatamente à entrega do atestado e, portanto, o 

ato tornou-se sem efeito. De forma alternativa, 

alega a atipicidade da conduta porque a 

falsificação é grosseira.

Recurso processado e respondido.

A d. Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pela desclassificação do delito para aquele 

do art. 301, §1º do Código Penal, com redução da 

pena.

É o relatório.

O recurso comporta parcial 

provimento, nos termos sugeridos pelo d. 

Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Prado Pires de 

Campos.

Foi o apelante processado e condenado 

pelo delito previsto no artigo 304 do Código 

Penal, porque, no dia 26 de junho de 2007 fez uso 

de atestado médico falso.

Aponta a inicial que o apelante, 

visando abonar uma falta na empresa “Tim Celular”, 

onde trabalhava, apresentou um atestado médico, o 

qual a funcionária Silene constatou ser 

falsificado porque não foi emitido pelo Hospital 

cujo nome constava no timbre do documento.

A materialidade e a autoria do delito 

restaram comprovadas pelos documentos de fls. 
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03/08, 36 e 83/88, bem como pela prova oral 

colhida (fls. 10/11, 48/49, 54/55 e 130/133), 

donde se destaca a confissão do apelante que 

admitiu ter adquirido o atestado médico pela 

quantia de R$50,00 no bairro de Pinheiros, nesta 

Capital, apondo nele apenas a data de 11/05/2007, 

fato esse comprovado pela perícia técnica.

Portanto, correto o decreto 

condenatório.

As teses defensivas, como já 

analisado pelo juízo monocrático, não podem ser 

acolhidas vez que divorciadas do conjunto 

probatório trazido aos autos. 

O fato de o apelante ter-se demitido 

da empresa não configura o arrependimento eficaz, 

vez que este somente ocorre quando o agente, 

embora já tenha realizado os atos de execução, 

impede, de forma voluntária, que o resultado 

ocorra. Cuidando-se de crime formal não há 

necessidade de realização daquilo que é pretendido 

pelo agente, vez que o resultado jurídico previsto 

no tipo ocorre no mesmo tempo em que se desenrola 

a conduta, ou seja, irrelevante o fato de o 

atestado médico ter alcançado o objetivo de valer 

como justificativa à ausência do apelante ao 

trabalho, bastando para a configuração do delito a 

entrega do atestado falso.
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Também não se vislumbra ser grosseira 

a falsificação, vez que esta não foi percebida de 

imediato, mostrando-se necessária a averiguação 

quanto à autenticidade do documento.

Assim, não merece acolhida o pleito 

absolutório.

Contudo, embora não requerida 

pontualmente, deve a capitulação do delito ser 

corrigida.

Isso porque, respeitados doutos 

entendimentos em sentido contrário, a capitulação 

do delito como efetuada pela Autoridade Policial, 

pela Promotoria de Justiça e pelo Juízo é 

equivocada, embora se trate de “uso de documento 

falso”, figura prevista no art. 304, do Código 

Penal, necessário observar qual documento falso 

foi utilizado, vez que a lei determina aplicação 

das mesmas penas cominadas à falsificação ou à 

alteração.

Ora, o crime de falsificação de 

atestado é autônomo e específico (art. 301, CP), 

sendo uma modalidade mais brandamente apenada de 

falsificação de documento público ou falsidade 

ideológica por ser, sem dúvida, conduta de menor 

ofensividade ao bem público, não podendo, por 

isso, serem equiparadas. E o crime específico de 
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falsificação material de atestado médico, como 

previsto no artigo 301, §1°, CP, pode ser 

praticado por qualquer pessoa, ao contrário do 

tipo previsto no caput que, por abranger a 

falsidade ideológica, somente pode ser praticado 

pelo funcionário público em razão de seu ofício. 

O crime aqui tratado, como se vê dos 

fatos apurados, trata-se do falso material (art. 

301, §1°, do CP), observando-se, nesse sentido, a 

solução do conflito aparente de normas  ambas 

vigentes hoje e ao tempo da ação  pelo princípio 

da especialidade.

Assim, com apoio no art. 383, do CPP1, 

forçosa a adequação da capitulação jurídica dos 

fatos descritos na denúncia, assegurada que foi a 

ampla defesa e o contraditório, possível ao 

apelante defender-se dos fatos descritos na 

inicial.

Logo, comprovado que incorreu o réu 

no art. 304 c/c o art. 301, §1º, do CP2, ao passo 

que fez uso de atestado médico falso, com a 

finalidade específica de habilitá-lo a obter 

vantagem, consistente na falta ao trabalho 

1“Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe 
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”

2Art. 304 Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 
302: Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Art. 301 omissis § 1º - Falsificar, no todo ou em 
parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato 
ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter 
público, ou qualquer outra vantagem: Pena - detenção, de três meses a dois anos.” (g.n.).
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justificada, sem o desconto nos vencimentos, de 

rigor a condenação.

E tocante à dosimetria da pena, 

observados os mesmos critérios utilizados para a 

quantificação da pena imposta pela r. sentença, 

tem-se que a pena-base fixada é a mínima, 03 

(três) meses de detenção, em regime aberto.

Não subsiste a pena de multa porque 

ausente no preceito secundário do tipo penal.

Da análise dos marcos processuais, 

anota-se que houve o transcurso do período de 02 

anos - estipulado para a prescrição do delito em 

apreço, consoante art. 109, inciso VI e §2º do 

art. 110 do Código Penal, com redação anterior à 

Lei n.º 12.234/10, pela irretroatividade da lei 

penal em prejuízo do réu  anotando-se ter o fato 

ocorrido em 26/06/2007, a denúncia recebida em 

23/10/2009 (fl. 95), a sentença publicada em 

audiência 30/06/2011 (fl. 151) e transitado em 

julgado à acusação em 28/10/2011 (fls. 161).

Ressalta-se que entre a data do fato 

e o recebimento da denúncia  conforme acima 

exposto - transcorreu período superior a dois 

anos, sendo de rigor o reconhecimento da 

prescrição e a extinção da pretensão punitiva 

estatal (redação anterior do artigo 110, do Código 
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Penal que continha o §2º).

Por todo o exposto, dá-se parcial 

provimento ao recurso defensivo para condenar o 

apelante por incurso no artigo 301, §1º, do CP, à 

pena de 03 (três) meses de detenção, em regime 

inicial aberto e, de ofício, declarar a extinção 

da punibilidade de FÁBIO ARNOLD IUSTEN, em razão 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, com 

fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI e 110, §1º 

e §2º, todos do Código Penal.

É como voto. 

Newton Neves

Relator
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