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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008963-47.2006.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante 
JOSÉ BOCCIARDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria preliminar e DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, fixado o aquilatamento das básicas em 1/6 
(um sexto), cominar as sanções de José Bocciardi em 02 (dois) anos de reclusão, além do 
pagamento de 10 (dez) diárias mínimas; todavia, ante o realinhamento das penas, ex 
officio, JULGARAM EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, em decorrência da prescrição 
retroativa da pretensão punitiva estatal, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, primeira 
figura e do artigo 61, caput do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS SOARES 
DE MELLO (Presidente) e LUIZ ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 11 de dezembro de 2015. 

Silmar Fernandes
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0008963-47.2006.8.26.0564

Voto        nº 5.283

Apelante: José Bocciardi

Apelado:      Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL  Uso de documento falso  Artigo 
297, “caput”, combinado com o artigo 304, ambos do Código 
Penal  PRELIMINAR  Inépcia da exordial acusatória  
Inocorrência  Peça que descreveu, com percuciência, a suposta 
conduta perpetrada pelo réu, o qual exerceu sua defesa 
plenamente  REJEIÇÃO  MÉRITO  Apresentação, em Juízo, 
de atestado médico falso, objetivando justificar ausência em 
audiência de interrogatório  Absolvição por fragilidade 
probatória ou, ainda, por desconhecimento do vício do 
documento  Descabimento  Autoria e materialidade 
devidamente comprovadas – Teor dos informes ofertados pelo 
réu em dissonância aos demais elementos acostados ao caderno 
processual  Condenação mantida  Dosimetria penal  Reparo  
Necessidade  Basilares aquilatadas de 1/3 (um terço) em face 
do documento contrafeito ser utilizado para gerar efeitos em 
processo penal  Fundamentação idônea  Excesso, contudo, da 
fração eleita, ora fixada em 1/6 (um sexto)  Penas concretizadas 
no piso  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 
ESTATAL – Declaração “ex officio”  Necessidade  Acusado 
maior de 70 (setenta) anos na data da prolatação da sentença  
Cômputo do lapso prescricional pela metade  Fatos ocorridos 
anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 12.234/2010  
Transcurso do biênio prescricional entre o cometimento do 
crime e o recebimento da denúncia  DE OFÍCIO, 
DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO 
RÉU.

1. Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 466/472, que julgou procedente a acusação e condenou José 

Bocciardi a cumprir, em regime prisional aberto, a pena de 02 (dois) anos, 

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão  substituída por duas 

reprimendas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à 

comunidade e na prestação pecuniária no importe de dois salários mínimos  

e pagamento de multa de 10 (dez) diárias mínimas, pela prática do delito 
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previsto no artigo 297, caput, combinado com o artigo 304, ambos do 

Código Penal.

Inconformado, recorre o réu, pleiteando, 

preliminarmente, a declaração de nulidade processual em face da inépcia da 

denúncia. Na questão de fundo, requer sua absolvição, seja por fragilidade 

probatória, seja por atipicidade da conduta. Em caráter subsidiário, pugna 

pelo abrandamento das penas (fls. 483/495).

Ofertadas contrarrazões (fls. 487/502), a douta 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da matéria prejudicial e, 

no mérito, pelo provimento parcial do recurso para cominar as penas no 

piso, com corolário reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal (fls. 506/508).

É o relatório.

2. Preliminarmente, de nulidade não se cogita.

É munus do órgão acusador o dever funcional de 

ofertar denúncia à vista dos suficientes elementos informativos de prática 

delitiva, para que, sob o crivo do contraditório, seja minuciosamente 

apurado eventual cometimento de crimes e individualizados os seus autores.

E, por tal, não há falar-se em inépcia da inicial 

acusatória in casu.
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A leitura da peça vestibular não revela uma 

narrativa genérica e imprecisa do comportamento do acusado; ao revés, 

satisfaz os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, na 

medida em que narra de forma circunstanciada a prática delitiva e aponta 

seu suposto autor, possibilitando, pois, ao denunciado, se defender dos fatos 

contra si nela descritos.

Restou garantido, à evidência, o pleno exercício 

do direito constitucional à ampla defesa. 

Por esse prisma, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “não se declara inepta a denúncia cujo teor permite o exercício 

do direito do contraditório e o da ampla defesa” (HC 100968-ES, 1ª 

Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.05.2010).

No mesmo sentido, registro entendimento de 

Guilherme Souza Nucci, in “Código de Processo Penal”, 6ª edição, p. 143:

“Ensina Espínola Filho que 'a peça inicial deve ser 

sucinta, limitando-se a apontar as circunstâncias que são 

necessárias à configuração do delito, com a referência 

apenas a fatos acessórios, que possam influir nessa 

caracterização' (Código de Processo Penal Brasileiro 

anotado, v.I, p.418)”.

Em arremate, anoto que o cerceamento de defesa 

não decorre da simples inobservância de regra processual penal  

circunstância que, realce-se, não se evidenciou nos autos , a menos que 
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dela decorra, pelo próprio contexto fático e probatórios amealhado, hipótese 

ensejadora de irreparável prejuízo ou lesão ao denunciado. 

Prejuízo que, à evidência, não restou 

caracterizado no feito.

Rejeito, pois, a matéria preliminar.

Na questão de fundo, consta dos autos que nas 

condições de tempo e lugar mencionadas na exordial acusatória, José 

Bocciardi fez uso de documento público falso  atestado médico.

É da dinâmica fático-probatória, decorrente da 

instrução: objetivando justificar a ausência à audiência de interrogatório na 

3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, pelo suposto cometimento do 

delito de estelionato (autos controle nº 867/2003), o acusado apresentou 

atestado médico emitido pelo Hospital Glória. Por ter sido este o terceiro 

atestado apresentado pelo réu para a mesma finalidade, o douto 

representante ministerial requisitou a instauração de procedimento policial, 

sendo que resposta à ofício, o representante do nosocômio informou que 

não havia médico com aquele nome pertencente aos quadros, bem como não 

constava dos registros atendimento, na data asseverada, ao réu.

A materialidade restou comprovada pela 

requisição ministerial de fls. 109, cópias das peças principais dos autos 

controle nº 867/2003 e, principalmente, pelo ofício do Hospital Glória (fls. 

105).
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A autoria é, de seu passo, induvidosa.

Em ambas as fases da persecução criminal (fls. 

223, 225/256 e 440/441), o acusado declarou que estava em via pública e, 

por ser o dia da audiência, estava muito nervoso  sendo acometido de mal 

súbito. Afirmou que uma pessoa desconhecida lhe socorreu, levando-o até 

um consultório na Rua São Bento, sendo que um indivíduo de branco, o 

qual se apresentou como médico, mediu sua pressão  informando-lhe que 

estava alta  e lhe medicou com um comprimido; cobrou R$ 20,00 (vinte 

reais) pela consulta. Disse que o suposto médico lhe forneceu um atestado 

para a data, sendo que o colocou no bolso sem o ler; entregou o documento 

a seu advogado, o qual o apresentou nos autos do processo de estelionato 

para justificar sua ausência. Não recebeu recibo pelo pagamento da 

consulta, bem como não possuí testemunhas presenciais. Por fim, informou 

que, embora tenha tentado localizar o consultório, não obteve êxito.

A pueril versão apresentada pelo acusado, 

contudo, não encontrou eco nos demais substratos probatórios.

Ab initio, de se consignar que o USO do 

documento falso, em Juízo, é incontroverso  sendo que não há se cogitar 

em fragilidade probatória.

A única questão pertinente, in casu, é a 

ocorrência do erro de tipo.
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Circunstância que, adianto, não restou 

evidenciada nos autos.

Explico.

O réu, em todas as oportunidades que ouvidos, 

confirmou que era pessoa idosa, portadora de problemas coronarianos  

sendo que as testemunhas defensivas arroladas (as quais não presenciaram 

os fatos)  corroboraram tal circunstância.

Ora, uma pessoa idosa, acometida de males 

conhecidos, não caminharia nas ruas desacompanhado  ainda mais se, 

como declarou em audiência, era cônscio de que ser interrogado em Juízo 

lhe causava nervoso.

Demais disso, totalmente desprovida do mínimo 

de credibilidade a alegação de que simplesmente não se recordava do local 

do consultório  e, mais ainda, do nome de seu benfeitor , sendo que em 

tais circunstâncias  pessoa acometida de mal súbito em via pública , como 

cediço, transeuntes entram em contato com o serviço denominado SAMU  e 

não encaminham o réu a consultório médico nos arredores, cuja localização 

seria de difícil acesso a ponto de o acusado sequer conseguiu localizar o 

consultório.

Não houve, pois, erro de tipo.

De qualquer forma, por alegar conjuntura apta, 
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em tese, a fragilizar a pretensão ministerial, caberia ao réu  e não ao 

Parquet  o ônus de prová-la eis que et reus in excipiendo fit actor, nos 

termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de tal modo que não o 

fazendo, deverá ser rechaçada tal justificação.

A defesa, portanto, atrai para si o ônus de 

comprovar qualquer excludente alegada em favor do acusado, seja por 

documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em direito, 

sob pena de ter-se um álibi não comprovado, como no caso. 

Nesse sentido, preleciona Júlio Fabbrini 

Mirabete que “...ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a 

parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou 

em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a 

fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes” 

(in “Código de Processo Penal Interpretado”, São Paulo: Atlas, 11ª ed., 

p.474/475). 

Ainda no mesmo sentido:

“É ônus do réu provar as alegações feitas em sua defesa, 
sob pena de nenhum valor probatório se revestir a 
simples negativa de autoria”. (TJPR  ACr nº 309.004-0, 
rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda, j. 09.02.2006, DJ 
03.03.2006).

Desse modo, a versão apresentada pelo acusado 

em interrogatório judicial realmente não se coaduna com os demais 

elementos encartados aos autos, mostrando-se vaga e pouco convincente.
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Não se olvide que o parágrafo único do artigo 

186 do Código de Processo Penal1, adotando o princípio do nemo tenetur se 

detegere, previsto na Constituição Federal2, determina que o silêncio do 

acusado não poderá ser considerado em seu desfavor em processo criminal; 

todavia, as inverdades por ele proferidas em interrogatório judicial 

constituem-se em mais um elemento a ser considerado pelo Magistrado no 

momento da formação de sua convicção. 

Nesse sentido, ponderou o Eminente 

Desembargador José Raul Gavião de Almeida que “...se o réu optar por 

falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão 

ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do 

acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. 

Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da 

inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à 

mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a 

inverdade...” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 

990.10.390742-6, Voto nº 10.943).

Destarte, como o diretor do Hospital Glória, em 

Juízo (fls. 391) confirmou a falsidade do atestado utilizado pelo acusado e, 

principalmente, por este não ter demonstrado a ocorrência de erro sobre as 

elementares do tipo penal, tem-se que sua condenação, pelo cometimento do 

delito de uso de documento falso foi, pois, correta resposta às provas dos 
1  Artigo 186, CPP: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o 
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e 
de não responder perguntas que lhe forem formuladas.
“Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo 
da defesa”.
2 In verbis: Artigo 5º, inciso LXIII: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.
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autos.

A dosimetria penal, contudo, merece reparo.

As básicas foram aquilatadas de 1/3 (um terço) 

pois, embora o réu fosse primário e não possuísse antecedentes 

desabonadores, “...deve se considerar a atitude audaciosa do acusado, que 

tentou ludibriar a Justiça, a fim de conseguir resultado favorável em 

processo penal...” (fls. 470), atingindo 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso. Na segunda etapa, 

em face de possuir mais de 70 (setenta) anos na data da prolatação da r. 

sentença, foram as penas atenuadas de 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) 

anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de multa de 

10 (dez) diárias mínimas, assim concretizadas à míngua de demais causas 

modificadoras.

Todavia, ainda seja a fundamentação lançada no 

decreto condenatório percuciente a justificar a aquilatação das basilares, 

mostrou-se ela exacerbada, sendo que o quantum de 1/6 (um sexto), no caso 

dos autos, mostra-se como resposta estatal suficiente.

Destarte, adotando-se tal diretriz, as penas são 

ora concretizadas em 02 (dois) anos de reclusão  sendo ora mantida sua 

substituição por duas reprimendas restritivas de direitos, consistentes na 

prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária no importe de 

dois salários mínimos  e pagamento de multa de 10 (dez) diárias mínimas.
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O regime prisional aberto, em caso de 

descumprimento das penas alternativas, mostrou-se acertado.

Ante o provimento parcial do recurso defensivo, 

com corolária readequação das penas, de rigor decretar-se, de ofício, a 

extinção da punibilidade do acusado em face da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Com efeito, os fatos ocorreram em 14 de julho 

de 2005, sendo que a denúncia foi recebida aos 05 de março de 2009 (fls. 

354).

Em se tratando de prescrição retroativa, será 

tomada como base a pena efetivamente aplicada, nos moldes do artigo 110, 

§§ 1º e 2º do Código Penal (anterior às alterações previstas na Lei nº 

12.234/2010)3. 

E, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código 

Penal, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, sendo que, no caso dos 

autos, por se tratar de pessoa com mais de 70 (setenta) anos na data da 

prolatação da r. sentença, o cômputo prescricional é reduzido de metade 

(art. 115 do CP); demais disso, que as penas restritivas de direitos e multa 

prescrevem no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade 

(Código Penal, artigos 109, paragrafo único e 114, inciso II, 

respectivamente).

3Art. 110, § 2º, do Código Penal, revogado pela Lei nº 12.234/2010: A prescrição, de que trata o 
parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
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Deste modo, observo que entre a data dos fatos e 

o recebimento da denúncia transcorreu o biênio prescricional da pretensão 

punitiva estatal, razão pela qual, com base no artigo 61, caput do Código de 

Processo Penal, reconheço a extinção da punibilidade do réu, em face da 

prescrição, nos termos do artigo 109, inciso V, artigo 110, §§ 1º e 2º4 e 

artigo 115, in fine, todos do Código Penal.

3. Ante o exposto, REJEITO a matéria 

preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, fixado o 

aquilatamento das básicas em 1/6 (um sexto), cominar as sanções de José 

Bocciardi em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) 

diárias mínimas; todavia, ante o realinhamento das penas, ex officio, 

JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, em decorrência da prescrição 

retroativa da pretensão punitiva estatal, nos moldes dos artigos 107, inciso 

IV, primeira figura e do artigo 61, caput do Código de Processo Penal. 

                                                SILMAR FERNANDES
                                                               Relator

4 Com redação anterior às alterações previstas na Lei nº 12.234/2010
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