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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação nº 0800231-61.2012.8.26.0361, da Comarca de Mogi das 

Cruzes, em que é apelante CLÁUDIO ROGÉRIO OLIVEIRA EUZÉBIO, é 

apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM 

PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente para, concedendo o 

perdão judicial, isentar de pena o réu Cláudio Rogério Oliveira Euzébio e 

extinguir sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IX, c.c. o 

parágrafo único, do artigo 242, ambos do Código Penal, mantida, no mais, 

a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra 

este v. Acórdão.

O julgamento teve a participação dos 

Excelentíssimos Desembargadores JUVENAL DUARTE (Presidente sem 

voto), PINHEIRO FRANCO E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.

CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA

Assinatura Eletrônica
(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

__________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº 0800231-61.2012.8.26.0361 - lauda 2/6

Voto: 16925  CFF/D

Apelação: 0800231-61.2012.8.26.0361

Comarca: Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Processo: numeração única

Apelante: Cláudio Rogério Oliveira Euzébio

Apelado: Ministério Público

Registro de filho alheio  Apelação  Delito 
praticado por motivo de reconhecida nobreza  
Reconhecimento  Perdão judicial  Cabimento  
Exegese do parágrafo único, do artigo 242, do 
Código Penal  Precedentes  Sentença 
parcialmente reformada  Recurso provido para 
isentar o réu de pena e decretar a extinção de sua 
punibilidade.

Vistos...

Ao relatório da respeitável sentença, que 

ora se adota, acrescenta-se que Cláudio Rogério Oliveira Euzébio foi 

condenado, por incurso no artigo 242, caput, do Código Penal, ao 

cumprimento, em regime inicial aberto, de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses 

e 20 (vinte) dias de reclusão, com a substituição da privativa de liberdade 

por prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária de um 

salário-mínimo (fls. 166/170). 

Apela o réu, pleiteando a isenção de 

pena, nos termos do parágrafo único, do artigo 242, do Código Penal (fls. 
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180/182vº). 

O recurso foi respondido, com a 

anuência do Ministério Público (fls. 185/187), e os autos contam com 

parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento do 

reclamo defensivo (fls. 199/201). 

É o relatório.

Registra-se que, malgrado não tenha 

havido insurgência contra o mérito da condenação, a respeitável decisão 

apelada respeitou a prova dos autos, porquanto suficientes os elementos 

probatórios relativos à materialidade e à autoria delitiva. 

Passa-se, pois, diretamente ao exame da 

dosimetria punitiva, objeto do inconformismo recursal.

A acusação que ensejou a 

responsabilização penal em discussão é no sentido de que o apelante e a 

corré Luciete Bertoldo da Silva [processo suspenso (art. 366, CPP)  fls. 

147/148), agindo em concurso previamente ajustado e em unidade de 

desígnios, registraram a criança V. E. da S. como filha daquele, sabedores 

de que era de outrem.

Pois bem.

É caso para a concessão do perdão 
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judicial.

A genitora da criança, a corré Luciete 

[processo suspenso (art. 366, CPP) – fls. 147/148], ouvida apenas na fase 

inquisitorial, noticiou que foi expulsa de casa pela mãe, em razão de sua 

gravidez, e acabou sendo acolhida pelo casal de homossexuais (réu e sua 

companheira Dinah Idelfonso Motta), até porque passava por sérias 

dificuldades financeiras. Disse que a situação a impediu de manter liames 

com a menor e que não se arrependera da decisão, pois pensou no melhor 

para sua filha (fls. 83/84).

O recorrente não tinha conhecimento de 

quem era o pai biológico da criança e informou que fez o registro da 

paternidade para ajudar a genitora (Luciete), especialmente porque 

buscava resguardar o futuro da menor, desconhecendo que a conduta 

constituiria em crime (registro por meio audiovisual – fls. 153).

Dinah Idelfonso Motta, que conviveu 

com o apelante, confirmou a versão por ele apresentada, reforçando que a 

vontade de ambos sempre foi a de prestar auxílio para a genitora e para a 

criança (idem).

Ora, como se vê, a prova dos autos 

evidencia que a ação do acusado foi praticada por motivo de reconhecida 

nobreza, justificando a isenção de pena.

Consoante bem antevisto pela douta 
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Procuradoria-Geral de Justiça, “...na ânsia de se tornar pai, ao tomar 

conhecimento que Luciete Bertoldo da Silva, amiga de sua esposa 

transexual pretendia entregar a filha após o nascimento para adoção 

 por desconhecer a verdadeira paternidade e por não possuir 

condições financeiras para a sua criação  a registrou em seu nome 

imediatamente após o nascimento e dela passou a cuidar com todo o 

zelo e amor de um genitor. Mais, o registro de filho alheio como seu só 

foi relevado quando, após a separação conjugal, passou a discutir a 

guarda da criança com a ex-esposa” (fls. 200).

Nesse contexto, restando demonstrado 

que a conduta denunciada visava fins nobres  projetava-se beneficiar 

uma criança e não prejudicar seus direitos  forçoso o reconhecimento da 

absoluta desnecessidade da incidência do preceito secundário, ainda que 

abrandado.

Reiterativa a jurisprudência:

“Registrar como sua filha de outrem (art. 242 do CP) Pedido 

de concessão de perdão judicial Hipótese - Provas dos autos 

que demonstram a ação do réu movida por motivo de 

reconhecida nobreza Apelo provido Extinção da punibilidade 

decretada.” (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 

0003470-58.2011.8.26.0356, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJ 

09.03.2015)

“(...) Registro como seu de filho de outrem - Sentença que 

reconhece a nobreza do motivo - Artigo 242, § único do 

Código Penal - Isenção da pena - Réus primários e sem 

antecedentes - Possibilidade - Recurso parcialmente 
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provido.” (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 

0041614-25.2007.8.26.0071, Rel. Des. Alexandre Almeida, DJ 

13.06.2012)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao 

recurso interposto defensivamente para, concedendo o perdão judicial, 

isentar de pena o réu Cláudio Rogério Oliveira Euzébio e extinguir sua 

punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IX, c.c. o parágrafo único, do 

artigo 242, ambos do Código Penal, mantida, no mais, a respeitável 

sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI

RELATORA
Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)
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