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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação nº 0016406-41.2011.8.26.0510, da Comarca de Rio 

Claro, em que  é apelante PAULO SERGIO SOARES, é apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores EDISON BRANDÃO (Presidente sem voto), 

IVAN SARTORI E CAMILO LÉLLIS.

São Paulo, 15 de dezembro de 2015.

Euvaldo Chaib

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 34567

APELAÇÃO nº 0016406-41.2011.8.26.0510

Comarca: RIO CLARO - (Processo nº 0016406-41.2011.8.26.0510)

Juízo de Origem: 1ª Vara Criminal

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal

Apelante: Paulo Sergio Soares 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO – 

RÉU QUE PARA JUSTIFICAR FALTA AO TRABALHO APRESENTOU ATESTADO 

MÉDICO FALSO – AUTORIA INQUESTIONÁVEL – PENA MÍNIMA – REGIME 

ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 

DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

VOTO DO RELATOR

PAULO SÉRGIO SOARES foi condenado pelo 

r. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de RIO CLARO, nos 

autos do Processo nº 916/2011, sentença da lavra do 

eminente Juiz de Direito Dr. Durval José de Moraes Leme, como 

incurso no artigo 304, caput, art. 299, caput, ambos do 

Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em 

regime aberto, substituída por prestação de serviços à 

comunidade pelo prazo da pena cominada, e ao pagamento de 

10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal (fls. 118/122).

O apelante foi processado porque fez uso de 

documento particular em que inserida declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, consistente em atestado 

médico, a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante.
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Apela, pleiteando absolvição à insuficiência 

probatória (fls. 141/145).

Contrariado o recurso (fls. 146), o douto 

representante da Procuradoria Geral de Justiça Dr. Rafael 

Ribeiro do Val, opina pelo seu desprovimento (fls. 152/154).

É o relatório.

O réu faltou ao serviço no dia 19 de julho de 

2011  Comercial de Pinturas Rio Claro  e justificou a 

desídia na data subsequente com atestado médico expedido 

por ortopedista. O patrão, entretanto, desconfiou do 

documento de fls. 59 porque parecia escaneado, não tinha 

padrão, e, nesse contexto, apurou que o funcionário não 

tinha sido atendido naquela data pela clínica, tampouco era 

paciente do médico.

O fato de o exame grafotécnico (fls. 60/64) 

não ter sido em desfavor do réu não o isenta de pena porque 

natural que solicitasse a terceiro o preenchimento do 

documento. Ademais, o atestado tinha muitas divergências 

com a forma do original.

O dono da empresa diz que o réu faltou ao 

serviço e no dia posterior veio com o documento (fls. 90). 

Desconfiado, descortinou o crime com a secretária do 

médico.

A responsável pelo RH da empresa é 

categórica em assentar que recebeu das mãos do insurgente 

o atestado médico (fls. 91), contrariando a tese ventilada no 

interrogatório de que os patrões tenham construído a prova 

somente para inculpá-lo levianamente por antipatia (fls. 93).

O médico veio à audiência para dizer que a 

assinatura lançada assemelha-se à sua, mas o atestado tem 
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formatação diversa (fls. 92).

Destarte, o tipo penal aperfeiçoou-se e não 

há ínfima dúvida quanto à autoria. Fez o réu uso de 

documento particular ideologicamente falso para justificar a 

falta ao trabalho e em nada o socorre a circunstância de ter 

movido ação trabalhista contra o empregador.

Mantém-se a decisão objurgada.

A pena é a mínima.

Facultou-se alternativa.

O regime é o aberto.

Logo, nada a ser redimensionado.

Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

EUVALDO CHAIB

Relator
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