
1
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0045103-26.2013.8.26.0050 - São Paulo

Apelante: Lais Maria da Silva 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 6174

Registro: 2015.0000970027

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0045103-26.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAIS 
MARIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso apenas 
para reduzir a pena para 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto e 15 dias-multa, 
de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios 
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GUILHERME 
G. STRENGER (Presidente) e XAVIER DE SOUZA.

São Paulo, 16 de dezembro de 2015. 

Alexandre Almeida
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Uso de documento falso  Atestados médicos 
emitidos por órgão vinculado à Secretaria da 
Saúde  Documentos públicos assinados por 
médicos que não são vinculados à repartição 
pública  Prova oral segura e coerente  
Condenação mantida;
Uso de documento falso  Desclassificação para 
fornecimento de atestado médico falso  Art. 302, 
do Código Penal  Crime de mão própria só 
cometido por médico  Impossibilidade  Recurso 
parcialmente provido para a adequação da pena.  

Vistos.

LAIS MARIA DA SILVA, qualificada nos 

autos, foi denunciada e processada perante o juízo da 17ª Vara Criminal da 

Comarca de São Paulo, apontada como incursa no art. 304, c.c. o art. 299, 

ambos do Código Penal.

Isso porque, entre os dias 7 de março e 29 de 

dezembro de 2012, na empresa “Tofar Comércio de Confecções Ltda.”, 

situada na Rua José Bonifácio, nº 147, na cidade de São Paulo, fez uso de 
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atestados médicos falsos emitidos em nome dos médicos Ricardo Narves 

Leiva e Flávio Emboaba do Hospital Municipal de Campo Limpo.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de 

fls. 126/127, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Gilberto Azevedo de 

Moraes Costa, que julgou procedente a ação penal e condenou a acusada, 

como incursa ao art. 304, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 

anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 11 dias-multa, de 

valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por restritivas de 

direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Inconformada apela a Defesa, buscando a 

reversão do julgado para a absolvição da acusada por ausência de dolo, ou 

para a desclassificação para o delito dos artigos 302 ou 298, ambos do 

Código Penal (fls. 132/134v).

Recebido o recurso (fls. 130), vieram aos autos as 

contrarrazões (fls. 136/138).

Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral 

de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 142/145).

Anote-se que o processo foi inicialmente 

distribuído para a Col. 7ª Câmara de Direito Criminal (fls. 141), mas 

acabou redistribuído para essa E. 4ª Câmara Criminal Extraordinária, 

chegando à conclusão em 23 de setembro de 2015 (fls. 146).

É o relatório.

Cuida-se de recurso interposto Lais Maria da 

Silva contra a r. sentença de fls. 126/127, que julgou procedente a ação e a 
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condenou por infração ao art. 304, do Código Penal, ao cumprimento da 

pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 11 dias-

multa, de valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade 

e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

E, na análise dos argumentos trazidos com o 

recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.

A materialidade da infração está demonstrada 

pelos documentos de fls. 27/31, que constataram que o médico Ricardo 

Narvaes Leiva, que assinou os atestados de fls. 14/23, não faz parte do 

quadro de funcionários da Assistência Médica Ambulatorial Campo 

Limpo, o que evidencia a falsidade ideológica.

A autoria, por sua vez, foi comprovada pela prova 

oral colhida, a despeito da negativa da acusada que afirmou ter comprado 

os atestados em hospital particular sem desconfiar da falsidade (fls. 53).

Isto porque, já naquela ocasião acabou 

desmentida e incriminada pelo representante da empresadora da ré (Luiz 

Zagui), que desconfiou dos inúmeros atestados apresentados por ela e 

entrou em contato com o hospital, ocasião em que descobriu que um dos 

médicos não fazia parte do quadro de funcionários e que Laís nunca esteve 

no local (fls. 9/10).

Mas não é só, pois em juízo, agora sob as 

garantias do contraditório, a acusada reafirmou que fez as consultas em 

clínica particular e recebeu os documentos sem desconfiar da falsidade 

(mídia de fls. 123), mas, de qualquer forma, a testemunha Fernanda 
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Barbosa da Rocha, que era supervisora da ré, declarou ter entrado em 

contato com a clínica indicada nos atestados e constatou que os médicos 

que assinaram os documentos não trabalhavam naquele hospital, inclusive 

porque a acusada não foi atendida por lá (mídia de fls. 123). 

Diante desse quadro, o que se conclui é que as 

informações inseridas nos atestados eram mesmo falsas, inclusive porque 

custa crer que a ré não tenha desconfiado da falsidade dos documentos se 

admitiu ter frequentado uma clínica, mas apresentou atestados emitidos 

pela Secretaria do Estado e que evidentemente não poderiam ter saído de 

um órgão particular.

Vale dizer, houve inserção de declarações falsas 

em documento público que não correspondiam à verdade, situação que 

caracteriza, a partir do uso, infração ao art. 304, do Código Penal e impede 

a desclassificação para o delito do art. 302 ou do art. 298, ambos do 

Código Penal. Até porque, o crime de fornecer atestado médico é de mão 

própria e exige condição especial do sujeito ativo, que deve ser o médico e 

não o particular. 

Indiscutível, então, o acerto do decreto 

condenatório, restando analisar a pena imposta.

Nesse mister, o que se percebe é que a pena base 

foi estabelecida no mínimo legal, mas o Magistrado, por equívoco, fixou 

em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, quando o art. 299, do Código Penal 

(não há prova de que a ré tenha falsificado os documentos) a que faz 

referência a denúncia, tem pena mínima de 1 ano de reclusão e multa.

Assim, reduzida a pena de cada delito para 1 ano 
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de reclusão e 10 dias-multa, mantida inalterada nas demais etapas, com 

acréscimo de metade por conta da continuidade delitiva, a pena fica em 1 

ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, de valor unitário mínimo, 

observando-se que não incide a regra do art. 72, do Código Penal.

Confira-se:

“O art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos 

dos concursos material e formal, não se encontrando no âmbito de 

abrangência da continuidade delitiva.4. Dosimetria da pena refeita. 5. 

Ordem concedida, a fim de redimensionar a pena do sentenciado em 7 

(sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa.” (HC 

221.782/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado 

do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 20/03/2012, DJe 11/04/2012);

“Segundo a pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, nas hipóteses de reconhecimento da continuidade 

delitiva, não incide o disposto no art. 72 do Código Penal.4. Ordem 

parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida em parte, apenas 

para redimensionar a pena de multa para 19 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.” (HC 124.398/SP, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 14/04/2009, DJe 

18/05/2009). 

No mais, fica mantido o regime inicial aberto e a 

substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suma, o parcial provimento do recurso é 

medida que se impõe à correta solução do caso em questão.

Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL 
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PROVIMENTO AO RECURSO apenas para reduzir a pena para 1 

ano e 6 meses de reclusão em regime aberto e 15 dias-multa, de valor 

unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios 

fundamentos.

Custas na forma da Lei.

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

                            RELATOR
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