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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 
Estrito nº 0040311-92.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é 
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido 
RENATO MAGRI DA COSTA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO. 
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JUVENAL DUARTE E MAURICIO 
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA.

São Paulo, 28 de janeiro de 2016.

SÉRGIO RIBAS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso Em Sentido Estrito nº 0040311-92.2014.8.26.0050

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Recorrido: Renato Magri da Costa
Comarca: São Paulo
Voto nº 28.278

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  Conduta 
inicialmente atribuída ao recorrido (art. 304, c/c art. 297, 
“caput”, ambos do CP) desclassificada para aquela 
contida no art. 301, § 1º, do CP, tendo sido os autos 
remetidos ao Juizado Especial Criminal competente  
Recurso do Ministério Público  Pretendido o 
reconhecimento da competência do Juízo comum para 
julgar os fatos inicialmente imputados ao recorrido, 
conforme descrição na denúncia  Improcedência  A 
conduta de usar atestado médico falso melhor se enquadra 
no art. 304, c/c, art. 301, § 1º, ambos do Código Penal, que 
é norma especial em relação ao art. 304, c/c art. 297, 
“caput”, do mesmo diploma legal  Ao contrário do que 
sustenta o ilustre promotor de justiça, a jurisprudência 
majoritária firmou entendimento de que o delito do art. 
301, § 1º, do Código Penal, é comum, podendo ser 
praticado por qualquer pessoa, ao contrário da conduta 
descrita no “caput” do mesmo dispositivo  Competência 
do Juizado Especial Criminal  Decisão mantida  Recurso 
ministerial improvido”.

Trata-se de recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 43, que 

desclassificou a conduta inicialmente descrita na denúncia (art. 304, c/c art. 

297, “caput”, do Código Penal), e atribuída ao acusado Renato Magri da 

Costa, para aquela prevista no artigo 304, c/c art. 301, § 1º, do Código Penal, 

determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal 

competente em razão do local do crime.

Inconformado, recorre o Ministério Público 

visando à cassação da r. decisão de primeiro grau, com o consequente 
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reconhecimento da competência do Juízo comum para análise e julgamento 

dos fatos imputados a Renato Magri da Costa, tais como descritos na inicial 

acusatória (fls. 44/48).

O recurso foi bem processado e contrariado 

pela defesa (fls. 51/56).

Em sede de juízo de retratação, o d. 

magistrado manteve a decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento 

do presente recurso a este Egrégio Tribunal (fls. 57).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de 

Justiça pugnou pelo improvimento do recurso ministerial (fls. 61/63).

É o relatório.

A despeito das argumentações expendidas 

pelo ilustre promotor de justiça, o recurso interposto não comporta 

provimento.

Agiu com acerto o culto magistrado 

sentenciante ao desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao recorrido 

para a contida no art. 304, c/c art. 301, § 1º, do Código Penal.

Isso porque, a despeito de se tratar de “uso 

de documento público falso”, figura prevista, em princípio, no art. 304, c/ art. 

297, “caput”, do Código Penal, cumpre observar qual a espécie de documento 

falso foi utilizada, eis que a lei determina aplicação das mesmas penas 

cominadas à falsificação ou à alteração.

O crime de uso de atestado médico falso, 

imputado ao recorrido, é autônomo e específico (art. 301 do CP), cuidando-se 

de modalidade menos severamente apenada de falsificação de documento 

público ou falsidade ideológica, em razão de ser, indubitavelmente, conduta 
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de menor ofensividade ao bem público.

E o crime específico de falsificação 

material de atestado médico, como previsto no art. 301, § 1º, do Código Penal, 

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.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO. CRIME 

COMUM. Segundo precedentes "o delito previsto no artigo 301, § 1º do 

Código Penal não é próprio, podendo qualquer pessoa ser o seu sujeito 

ativo." (REsp 188.184, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 29.03.1999) Recurso 

provido” (STJ  Rel. José Arnaldo da Fonseca  5ª Turma  REsp nº 

197901/DF  DJ 21/02/2000).

“PROCESSO PENAL. RECURSO 

ESPECIAL. CERTIDÃO FALSA.  INTELIGÊNCIA DO ART. 301, § 1º, DO 

CÓDIGO PENAL. 1 - O crime previsto no § 1º, do art. 301, do Código Penal 

(falsidade material de atestado ou certidão), diverso daquele tipificado no 

caput do aludido dispositivo, não é delito próprio de servidor público, 

podendo ser praticado por qualquer pessoa. Precedentes. 2 - Recurso 

conhecido e provido para restabelecer a sentença de primeiro grau” (STJ  

Rel. Fernando Gonçalves  6ª Turma  REsp nº 251009/DF  DJ 21/10/2002).

De mais a mais, acrescente-se que a 

infração penal tratada nestes autos cuida-se de falso material (artigo 301, § 1º, 

do Código Penal), observando-se, nesse sentido, a solução do conflito 

aparente de normas, pelo princípio da especialidade. Em suma, a conduta do 

art. 304, c/c art. 301, § 1º, do Código Penal, é norma especial em relação a 

aquela contida no art. 304, c/c art. 297, “caput”, do mesmo diploma legal.
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Confira-se:

“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 - (voto n. 26155)” (TJSP  Rel. Des. Newton Neves  

16ª Câmara Criminal  Apelação nº 0057565-57.2003  j. 22/09/2015).

Portanto, escorreita a decisão do Juízo “a 

quo”, devendo ser mantida, tendo o recorrido violado o art. 304, c/c art. 301, § 

1º, do Código Penal, porque fez uso de atestado médico falso, com a 

finalidade específica de se habilitar a obter vantagem, consistente na falta ao 

trabalho justificada, sem o desconto nos vencimentos.

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, 

mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida.

Sérgio Ribas

Relator
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