
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁT1CA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã O I jiiiii mil mil mu um um mi um mi mi 
*01243697* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 

CRIMINAL N° 424.279.3/5-0000-000, da Comarca de ANGATUBA, em que 

é apelante VILMA FERREIRA LAIRA DE LIMA, sendo apelada a JUSTIÇA 

PÚBLICA. 

ACORDAM, em 1a Câmara do 1o Grupo da Seção Criminal, 

por votação unânime, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA 

SUBSTITUIR A SANÇÃO CARCERÁRIA POR UMA PENA RESTRITIVA 

DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE E OUTROS DEZ DIAS-MULTA, NO PISO MÍNIMO, A 

SEREM SOMADOS À PECUNIÁRIA APLICADA NA SENTENÇA, de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão. 

O julgamento foi presidido pelo Desembargador FIGUEIREDO 

GONÇALVES e teve a participação dos Desembargadores CANELLAS DE 

GODOY e PÉRICLES PIZA. 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2007. 

i 

MARIO DEVIENNE FERRAZ 
Relator ' 
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Apelação C r i m i n a l n" 424.279.3/5-00 - Comarca de Anga tuba . 
Ape lan te : V i lma Fer re i ra L a i r a de L ima . 
Ape lada : A Just iça Púb l ica . Voto n" 10.558. 

1. Inconformada com a decisão da MMa 

Juíza de Direito da Comarca de Angatuba, que a condenou 

como incursa nos art igos 304 c.c. 7 1 , ambos do Código Penal, 

a três anos de reclusão, em regime prisional aberto, e quinze 

dias-multa, no piso mínimo, porque nos dias 21 de junho, 11 de 

novembro, 24 de novembro e 9 de dezembro de 1994, 16 de 

junho e 28 de julho de 1995, 2 de fevereiro de 1996, 17 de 

outubro de 1997, 14 de ju lho, 14 de outubro, 15 de outubro e 

14 de dezembro de 1998, 3 de fevereiro e 15 de março de 

1999, em horários indeterminados, no Fórum da Comarca de 

Angatuba, fez uso de atestados médicos falsos, supostamente 

expedidos pela I rmandade da Santa Casa de Misericórdia, 

Centro Oftalmológico e Conjunto Hospitalar, todos si tuados na 

cidade de Sorocaba, com o intuito de abonar as fal tas de dias 

em que não prestou serviços públ icos, a ré Vilma Ferreira Laira 

de Lima apelou plei teando a absolvição por insuficiência de 

provas e ausência de dolo por desconhecer serem falsos os 

atestados médicos entregues por ela na repart ição, pois fazia 

t ratamento médico naqueles locais, sendo os comprovantes de 

sua estada entregues por funcionár ios. 

Regularmente processado o recurso, 

pelo improvimento opinou a douta Procuradoria de Just iça. 

É a síntese do necessário. h 
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2. Impossível a pretendida absolv ição, 

diante das provas reunidas no processo, que bem demonstram 

ter sido correta a decisão condenatór ia que sobreveio. 

A mater ia l idade delit iva está provada 

pelo laudo grafotécnico, que concluiu: "a) quanto aos impressos: 

1 - observou-se que os impressos do Centro Oftalmológico Sorocaba 

não são compatíveis em suas dimensões, e qualidade das 

impressões apresentando divergências em suas laterais, 'ultra-

sonografia' ao invés de ultra-sonografia). 2 - quanto aos Atestados 

Médicos datadas de 14/07/98 e 14/10/98, do conjunto Hospitalar de 

Sorocaba (impresso 'originário do conjunto Hospitalar de Sorocaba) 

foram preenchidos em cópias reprográficas tiradas de impressos em 

branco 'original', b) quanto aos lançamentos gráficos: 1 - os 

lançamentos e assinaturas do Receituârio do conjunto Hospitalar de 

Sorocaba proveio do punho de Márcia Lopes Barbosa (17/06/97); 2 

- o preenchimento dos Atestados Médicos datadas de 14/07/98, 14, 

10/98 e 03/02/99, referentes ao nome de Vilma Ferreira Laira de 

Lima apresentam semelhanças quanto aos Atestados Médicos 

datados de 14/07/98 e 14/10/98. Mas tais lançamentos não 

apresentam convergências gráficas quando cotejados com os 

padrões de confronto oferecidos. 3 - as assinaturas lançadas nos 

atestados em nome de Hélio Miltes Antunes e Márcia Lopes Barbosa 

não provieram de seus respectivos punhos de acordo com os 

padrões oferecidos." (f ls. 113/115). 

Embora a ré negue a prática del i tuosa, 

aduzindo ter t ido problemas de saúde naquele período e 

precisado comprovar as fal tas ao t rabalho com atestados^ 

Apelação Criminal n" 424.279.3/5-00 - Comarca de Angatuba. / 
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médicos, os quais não eram retirados com os médicos, mas sim 

com funcionários, desconhecendo se as assinaturas apostas 

neles eram falsas, aduzindo ainda que por várias vezes tinha 

sido convocada ao setor de perícias deste Tribunal, não tendo 

sido em nenhum momento os atestados contestados pelos 

peritos, a autoria é certa, porquanto toda a prova oral produzida 

demonstrou a responsabilidade penal a ela atribuída. 

De fato, a testemunha Maria Bernadete 

de Oliveira Ramos, chefe da administração do Fórum, disse ter 

recebido da diretora os atestados da ré para providenciar as 

anotações e o encaminhamento a esta Capital. Na análise dos 

documentos verificou que um deles continha rasura na data e 

por isso informou a douta juíza da Comarca, que determinou 

fosse a médica da acusada contatada. O atestado foi enviado à 

aquela por fax e, posteriormente, ela retornou a ligação 

declarando que a assinatura não era dela. Instaurado processo 

administrativo, os atestados então foram enviados aos demais 

médicos, com idêntico resultado (fl. 295). 

No mesmo diapasão foi a narrativa da 

diretora do Fórum Maria Elisa Lopes Carriel, a qual acrescentou 

que alguns médicos afirmaram que nem mesmo o formulário 

dos atestados eram de seus consultórios ou clínicas (fi. 296). 

A testemunha Márcia Lopes Rodrigues 

disse ter atendido a apelante no Hospital Regional quando esta, 

em virtude de um acidente automobilístico, apresentava u m a . ' 

Apelação Criminal n" 424.279.3/5-00 - Comarca de Angatuba. , 
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perfuração ocular, chegando a lhe fornecer alguns atestados no 

período de maio de 1996 a junho de 1998 e que após essa data 

não teria visto mais a ré, até ser cient i f icada da ocorrência no 

Fórum, quando quiseram saber se os atestados de junho de 

1998 a fevereiro de 1999 t inham sido emit idos por ela, o que 

negou. Por motivos de compl icações, a apelante foi obr igada a 

se submeter a uma nova cirurgia, desta feita no Centro 

Oftalmológico, da qual part ic ipou o Dr. José Francisco (f l . 303). 

O médico José Francisco Soranz, por 

seu turno, af i rmou ter atendido a apelante por uma ou duas 

vezes a pedido da Dra. Márcia, mas nunca lhe forneceu 

atestado, poster iormente sabendo que ela teria tentado assinar 

em um atestado o nome da médica em cima do nome dele (f l . 

301). 

O médico Hélio Miltes Antunes também 

af i rmou que os atestados assinados em seu nome eram falsos, 

bem como que alguns dos atestados cont inham diagnóst ico de 

patologia of ta lmológica, incompatível com a sua especial idade 

que é ortopedia (f l . 302). 

A secretária do centro of ta lmológico 

Tânia Crist ina Minott i disse trabalhar na clínica desde setembro 

de 1998 e nunca teria visto a apelante no local, bem como que 

os atestados fornecidos por aquela unidade eram preenchidos 

pelos funcionár ios e levados à Dra. Márcia para assinar, não 

sendo eles autor izados a fornecer atestados (f l . 3 0 4 ) . \ À / ^ ) 

JLL 
Apelação Criminal n° 424.279.3/5-00 - Comarca de Angatuba. / 
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As testemunhas arroladas pela defesa 

nada souberam informar sobre os fatos aqui versados. Porém 

uma delas, Vera Lúcia Gonçalves Kortz, chegou a narrar que a 

ré sempre buscava os atestados horas depois das consultas e, 

uma das vezes essa testemunha é quem teria ido buscá-io, o 

retirando com u'moça no balcão, a qual ela não conhecia, além 

do que, como não acompanhou a apelante na consulta, não 

pode informar se esta foi realizada ou não (fl. 373). 

Tal narrativa, porém, não se coaduna 

com o relato de outra testemunha, Conceição Rodrigues de 

Lima Camargo, a qual afirmou que nas vezes que acompanhou 

a ré ao médico, ela não ficou no local, pois aproveitava para 

levar o filho ao dentista e quando retornava a ré já estava com 

os atestados, não sabendo informar se já saía do consultório 

com eles. Disse ainda que certa feita ela teria ficado brava 

porque estava com pressa e tinha que passar em outro lugar 

para pegar o atestado, pois a médica já havia ido embora (fl. 

356). 

Como se viu, a prova não deixa dúvida 

alguma de ter a ré agido com consciência e de forma voluntária, 

sabendo que os atestados médicos não correspondiam a um 

documento verdadeiro pois ela nem mesmo compareceu às 

consultas nos dias mencionados, a prova oral desmentindo a 

alegação dela de que era atendida por meio de contatos e 

intermediações com os auxiliares daqueles profissionais. Js\ 

Apelação Criminal n" 424.279.3/5-00 - Comarca de Angatuba. 
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Demais disso, os atestados médicos 

somente benef ic iavam a apelante, que t inham suas faltas na 

repart ição abonadas. Bem por isso, não se pode pretender 

atr ibuir a prática das fals i f icações aos auxi l iares dos médicos e 

funcionár ios dos hospitais, os quais nenhum proveito aufer iam 

com isso. 

Diversamente do alegado pela defesa, o 

fato de a perícia do Tr ibunal de Justiça não ter contestado os 

atestados por não inferir desde logo a fals idade deles não 

isenta a ré da responsabi l idade penal , até porque somente se 

descobr iu não serem eles autênt icos quando a di l igente 

funcionária do Fórum percebeu estar um deles rasurado e levou 

o fato ao conhecimento da digna magistrada, que por sua vez 

determinou di l igência junto à médica que atuava no centro 

médico onde a ré efetuara t ratamento de saúde. 

Como anotou a douta juíza sentenciante 

"Não há nos autos justificativas suficientes para afastar os 

pensamentos de que não houve má-fé e falta de cumprimento dos 

deveres de lealdade e honestidade, a que todo servidor público está 

obrigado. Ademais, o delito se deu por várias vezes, ficando 

impossível reconhecer que a ré não agiu dolosamente" ( f l . 

414/415) . 

Sendo assim, a condenação da ré era 

i bem decreta 

exame das provas feito na sentença. v£ 

mesmo de rigor e foi bem decretada depois do escorreito 

Apelação Criminal n" 424.279.3/5-00 - Comarc de Angatuha. 
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As penas foram fixadas com critério e 

moderação, revelando-se correto o acréscimo de metade pela 

continuidade delitiva, bem caracterizada nos autos, em função 

do significativo número de infrações. 

O regime prisional aberto foi o mais 

favorável possível e fica mantido. 

Presentes os requisitos legais, cumpre 

substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito 

consistente em prestação de serviços à comunidade e mais dez 

dias-multa, no menor valor unitário, que se somará à sanção 

pecuniária aplicada. 

3. Destarte, pelo meu voto, dá-se 

parcial provimento ao recurso para substituir-se a sanção 

carcerária por uma pena restritiva de direito consistente em 

prestação de serviços à comunidade e outros dez dias-

multa, no piso mínimo, a serem somados à pena pecuniária 

aplicada na sentença. 

- Relator -

Apelação Criminal n" 424.279.3/5-00 ~ Comarca de Angatuba. 


