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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0023878-81.2010.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ROMEU 
FREITAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-se a 
bem lançada sentença proferida pelo insigne Juiz LUÍS GUILHERME VAZ DE LIMA 
CARDINALE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS 
MANFRÉ (Presidente) e RICARDO SALE JÚNIOR.

São Paulo, 5 de novembro de 2015

WILLIAN CAMPOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO Nº 0023878-81.2010.8.26.0590

COMARCA: SÃO VICENTE - 2ª VARA CRIMINAL

JUIZ SENTENCIANTE: LUÍS GUILHERME VAZ DE LIMA CARDINALE

APELANTE: ROMEU FREITAS DOS SANTOS

APELADO:   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

USO DE ATESTADO MÉDICO FALSO PARA JUSTIFICAR 
AUSÊNCIA NO TRABALHO -  DELITO CARACTERIZADO 
PELA PROVA DOS AUTOS -  CONDENAÇÃO MANTIDA -  
RECURSO NÃO PROVIDO.

                                    V  O  T  O   Nº  34.939

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença 

de fls. 147/149, declarada às fls. 158/1589, cujo relatório se adota, que julgou 

procedente a ação penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra ROMEU FREITAS 

DOS SANTOS, condenando-o a cumprir a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em 

regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, por infração ao 

artigo 304, c.c. o artigo 298, ambos do Código Penal. 

Apela o réu alegando inocência; pede a sua absolvição; salienta 

o réu que não há provas que tenha entregado o atestado médico falso no seu local de 

trabalho, razão pela qual o delito não se aperfeiçoou; pede a desclassificação da conduta 

para o delito descrito no artigo 302, do Código Penal; postula a fixação do regime aberto 

para o desconto corporal e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de 

direitos. Pede o provimento do apelo (fls. 162/168). 

O Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 170/184).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso (fls. 188/190).
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É o Relatório.

Consta dos autos que no dia 6 de setembro de 2010, em 

horário comercial, no interior do estabelecimento Clemente Contábil, localizado na Rua 

Onze de Junho, nº 96, São Vicente/SP, ROMEU FREITAS DOS SANTOS, fez uso de 

documento particular materialmente falso, a saber, um atestado médico em nome do 

médico Wladimir Carollo dos Santos.

Segundo foi apurado, Romeu foi até o local mencionado e 

entregou o atestado médico falso com o fim de justificar cinco faltas ao serviço de 

porteiro exercido em um edifício.

A materialidade do crime é certa, emergindo da análise do 

laudo pericial (fls. 64/68) e do depoimento do médico, o qual negou ter atendido o réu em 

consulta, assinado ou dado o referido atestado para o réu (fls. 130/131). 

No que concerne à autoria, na fase inquisitiva, o acusado negou 

a prática delitiva (fl. 23). 

Embora citado e intimado (fl. 95) Romeu não compareceu em 

juízo a fim de apresentar a sua versão sobre os fatos, motivo pelo qual foi declarada sua 

revelia (fl. 122). 

No entanto, a negativa da prática delitiva ficou isolada do 

conjunto probatório.

Com efeito, Clemente afirmou ser prestador de serviço do 

condomínio onde trabalhava o réu, salientando que Romeu faltou ao trabalho e bastante 

tempo depois apresentou um atestado médico do hospital Beneficência Portuguesa; 

aduziu o depoente que contatou o hospital a fim de apurar a autenticidade do 

documento, ocasião que lhe foi informado que se tratava de documento falso; aduziu o 

depoente ter conversado com o médico cujo nome consta no atestado e que ele 

assegurou se tratar de documento falso (fls. 126/129).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0023878-81.2010.8.26.0590 - São Vicente - VOTO Nº 34.939 – FLS 4/5

No mesmo sentido o depoimento de Wladimir Corollo, médico, 

que narrou que nunca atendeu o réu Romeu em consulta médica; asseverou o depoente 

que nunca trabalhou no Hospital Beneficência Portuguesa, salientando que não emitiu, 

tampouco assinou o atestado médico apresentado pelo réu (fls. 130/131).

Sem fundamento a alegação de que o réu deveria ser absolvido 

porque eventualmente terceira pessoa teria entregado o atestado médico falso ao 

empregador dele. 

É que somente o acusado poderia fazer uso do documento 

falsificado e se beneficiar da falsidade, visto que ele faltou cinco dias ao trabalho e em tal 

documento falso consta que o acusado necessitava de cinco dias de afastamento do 

trabalho. Assim, indubitavelmente foi o réu quem fez uso de tal atestado com o fim de 

justificar a sua ausência ao trabalho.

Sem fundamento também a alegação de que o réu deveria ser 

absolvido visto que ele não teria sido o autor da falsificação.

É que o fato de o acusado não ser o autor da falsificação 

introduzida no documento é irrelevante, pois para a configuração do crime em análise 

exige-se apenas o dolo genérico, que compreende a ciência da falsidade do documento 

(JTJ LEX 216/305), circunstância esta que se observa no presente caso.

Incabível, ainda, o pleito de desclassificação da conduta para o 

crime previsto no artigo 302 do Código Penal, por se tratar de crime próprio, restringindo 

sua prática à pessoa do médico. 

Inviável, nesse contexto, o acolhimento das pretensões 

absolutória ou desclassificatória. 

Passa-se, agora, à dosimetria das penas.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 1 ano de 

reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
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Na segunda fase da dosimetria a reprimenda foi majorada na 

proporção de 1/6, resultando 1 anos e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no 

piso, tendo em vista que o réu é reincidente (ostenta condenação com trânsito em por 

homicídio tentado -  fls. 15/16 dos autos em apenso).

Foi corretamente fixado o regime semiaberto para o desconto 

corporal, suficiente para reprovação e prevenção do crime, considerando que o réu é 

reincidente, a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não 

foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a exigir resposta 

penal enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Pelos mesmos, 

incabível a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso, 

mantendo-se a bem lançada sentença proferida pelo insigne Juiz LUÍS 

GUILHERME VAZ DE LIMA CARDINALE.

  WILLIAN CAMPOS

   Desembargador Relator
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