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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0018240-72.2008.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ROBSON 
FRANCO DE CAMPOS, 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 Exmos. Desembargadores IVAN 
SARTORI (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E IVANA DAVID.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2016

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0018240-72.2008.8.26.0320

Comarca: Limeira

Apelante: Robson Franco de Campos (Robeson Franco de 

Barbosa)

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Juiz Sentenciante: Rogério Danna Chaib

Voto nº 16273

APELAÇÃO CRIMINAL  Uso de atestado médico falso  Pretendida 
absolvição por atipicidade  Impossibilidade  Materialidade e autoria 
sobejamente demonstradas  Apelante que confessou ter adquirido o 
documento ilicitamente - Dolo caracterizado  Ausência de falsificação 
grosseira -  Sentença mantida  Pena e regime adequados - Recurso não 
provido.

Vistos.

A r. sentença de fls. 125/127 condenou Robson 

Franco de Campos (Robeson Franco de Barbosa) à pena de 

01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento 

de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao 

art. 304, c.c. o art. 298, ambos do Código Penal. A pena 

privativa de liberdade foi substituída por restritivas de 

direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade 

em favor de entidade a ser indicada em execução.

Apela o acusado, objetivando a absolvição, 

argumentando atipicidade da conduta, por ausência de 

lesividade, diante da falsidade grosseira. Subsidiariamente, 

pretende a desclassificação para o crime do art. 301, §1º, do 
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Código de Penal, remetendo-se os autos ao Juizado Especial 

Criminal, onde deverá ser oportunizada a transação penal ou 

a suspensão condicional do processo (fls. 138/142). 

Contrariado o recurso (fls. 144/146), subiram os 

autos, tendo a douta Procuradoria de Justiça opinado pelo 

não provimento do apelo (fls. 156/158).

É o relatório.

A imputação é a de que, em 10 de julho de 2008, 

em horário incerto, durante o expediente de trabalho, na sede 

da empresa “Lume Cerâmica”, na Rodovia SP-147, altura do 

Km 121, em Iracemópolis, o acusado fez uso de documento 

particular falsificado, a saber, um atestado médico.

Apurou-se que o acusado, visando obter 

afastamento temporário de suas funções, fez uso de um 

atestado médico que o dava como impossibilitado ao 

trabalho, documento que apresentou na empresa em que 

trabalhava, embora soubesse que se tratava de atestado 

falsificado, porquanto não emitido por médico constante 

como subscritor do documento, cujo teor também era falso.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo 

boletim de ocorrência (fls. 03 e 05), auto de exibição e 

apreensão (fls. 06), a cópia do atestado médico falso (fls. 07).

A autoria também é certa.

Interrogado somente na delegacia, disse que 
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queria ser demitido da empresa e soube que os funcionários 

estavam apresentando atestados seguidamente e eram 

demitidos, com direito a verbas rescisórias. Disse que 

forneceu seu nome a Reginaldo, que conseguiu um atestado 

de 14 dias e pagou o valor de R$ 70,00. O documento foi 

entregue a seu encarregado André, pois o réu estava 

trabalhando fora da cidade. Não soube como Reginaldo 

conseguiu o atestado, tampouco como ele conseguiu o 

carimbo do médico. Sabia que o atestado era falso (fls. 

26/27).

Não compareceu em juízo, sendo decretada sua 

revelia (fls. 125).

Contudo, sua confissão extrajudicial está em 

harmonia com as demais provas produzidas em juízo.

O médico Rodrigo de Carvalho, cujo nome aparece 

no atestado falsificado, negou tê-lo subscrito ou escrito e 

referiu-se ao furto de seu carimbo (mídia a fls. 131).

Corroborando suas palavras, a diretora do 

hospital de Iracemópolis, Lucia Santos, confirmou o extravio 

do carimbo do médico e ter sido procurada por um 

funcionário do empregador do réu, tendo ele apresentado um 

atestado médico, onde constava o carimbo extraviado de 

Rodrigo. O médico confirmou não ter elaborado o documento 

(mídia a fls. 131).

Igualmente, o representante da empregadora do 

apelante confirmou que obteve a informação do hospital de 
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que o médico não havia assinado o atestado e que o carimbo 

havia sido furtado (mídia a fls. 131).

Pois bem. 

Diante da prova produzida, restou comprovado 

que o acusado dolosamente fez uso de documento particular 

falso.

Por outro lado, a tese da defesa de atipicidade por 

ausência de lesividade não merece prosperar. Insta destacar 

que não se trata de falsificação grosseira, visto que não 

facilmente perceptível prima occuli. O representante da vítima 

somente percebeu a falsidade do documento após entrar em 

contato com o médico subscritor, que não reconheceu o 

atestado e disse que seu carimbo havia sido furtado, 

ressaltando que a assinatura aposta no atestado não era sua. 

Comprovadas a autoria e materialidade, bem 

como o dolo em sua conduta, e a tipicidade da conduta, 

inviável a absolvição.

Ademais, a conduta amolda-se perfeitamente ao 

tipo penal que lhe foi imputado (uso de documento falso), não 

sendo possível a desclassificação para o delito do art. 301, 

§1º, do Código Penal, que se refere à falsificação em si do 

atestado para prova de fato ou circunstância que habilite o 

réu a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de 

caráter público, ou qualquer outra vantagem.

A condenação, portanto, era de rigor. 
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A pena do apelante foi fixada no mínimo legal, e o 

regime mais brando foi fixado, seguida da substituição por 

restritiva de direitos, não cabendo qualquer reparo. 

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento 

ao recurso.

CAMILO LÉLLIS

      Relator


		2016-02-04T17:33:24+0000
	Not specified




