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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1021812-
97.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE ROBERTO 
GENEROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Público 
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 Desembargadores JOSÉ LUIZ GERMANO 
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA E EDSON FERREIRA.

São Paulo, 24 de outubro de 2016.

Venicio Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL n° 1021812-97.2015.8.26.0053

COMARCA: São Paulo

APELANTE: José Roberto Generoso

APELADO: Chefe do Gabinete da Secretaria de Administração Penitenciária 

do Estado de São Paulo

VOTO n° 23.865

Mandado de segurança  agente de segurança penitenciário  
instauração de procedimento disciplinar  cometimento de falta 
funcional consubstanciada em difamação de colega de trabalho. 
Procedimento administrativo que assegurou ao acusado a ampla 
defesa e o contraditório. Ausência de vícios prejudiciais à defesa. 
Punição de 45 dias de suspensão, convertida em multa, que deve 
subsistir. Segurança denegada no 1º grau. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

agente de segurança penitenciária, objetivando anular o procedimento 

administrativo nº 541/2012, que culminou na imposição de penalidade ao 

impetrante consistente em suspensão por 45 dias, convertida em multa.

A r. sentença denegou a ordem pleiteada (fls. 

275/281)

Opostos embargos declaratórios pelo impetrante (fls. 

286/295) que foram rejeitados pelo N. Magistrado sentenciante (fls. 296/297).

Inconformado, apelou o impetrante, aduzindo em 

apertada síntese a ocorrência de vícios no procedimento administrativo, razão 
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pela qual pugna pela reforma da r. sentença para a concessão da segurança 

pleiteada (fls. 299/332).

Recurso recebido somente no efeito devolutivo (fls. 

335) e respondido (fls. 337/341). 

É o relatório.

2. O recurso não comporta provimento.

Infere-se dos autos a instauração do procedimento 

administrativo nº 541/2012 com o fito de apurar a falta funcional cometida 

por servidor estadual, ora recorrente, ocupante do cargo de agente de 

segurança penitenciário, consubstanciada na conduta subsumida em 

difamação, posto que teria propagado em 21.07.2011, de forma jocosa, a 

notícia trazida no semanário da Cidade de Tambaú de que o servidor, agente 

de segurança penitenciário, Alcebíades Espindola Neto, estaria sendo 

investigado pelo parquet por suposta prática de ato de improbidade 

administrativa.

O Relatório Final nº 240/2015 da Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares opinou pela ocorrência do cometimento da falta 

funcional relativa à violação aos artigos 241, incisos III, VI, XII e XIII e 242, 

incisos III e VI, ambos da Lei nº 10.261/1968, caracterizando-se como falta 

grave, razão pela qual a medida de rigor seria a aplicação em desfavor do 

servidor de pena de suspensão de 45 dias, convertendo-a em multa, com 

fulcro nos artigos 251, inciso II, 252 e 254, §2º, do Estatuto do Servidor, 

consignando-se o evento em seu prontuário (fls. 234/245) 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1021812-97.2015.8.26.0053 -Voto nº 4

Diante das conclusões extraídas no procedimento 

administrativo nº 541/2012, corroboradas pelo relatório final nº 240/2015, 

elaborado pelo d. Procurador do Estado, a autoridade coatora, Chefe de 

Gabinete da Secretaria da Administração Penitenciária, acolheu o parecer 

convencendo-se da prática da falta funcional tipificada e determinou a 

aplicação da penalidade proposta pela d. Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares ao servidor (fls. 258).

Inconformado, socorreu-se o servidor por meio da 

impetração do remédio heroico cuja segurança foi denegada pelo d. Juízo a 

quo, razão pela qual interpôs recurso de apelação alegando, em apertada 

síntese, os vícios no procedimento administrativo consistentes em (i) oitiva de 

testemunha somente na fase preliminar, fato que teria desrespeitado o 

princípio da ampla defesa e do contraditório, pois ausente o advogado do 

servidor denunciado; (ii) inobservância do artigo 279 da Lei nº 10.261/68, 

que determina a prestação de declarações do denunciante no interregno 

compreendido entre a data da citação e àquela fixada para o interrogatório do 

acusado; (iii) ampliação do objeto da acusação no curso do procedimento 

administrativo, e por fim, (iv) a ausência de descrição dos fatos relativos à 

infração atribuída ao denunciando no ato de instauração da sindicância. Nessa 

quadra, aduz mácula ao devido processo legal, motivo pelo qual deve ser 

reconhecida a nulidade da sanção que lhe fora imposta.

Pois bem.

Ab initio, imperioso ressaltar que o procedimento 

administrativo goza de formalidade relativa, que dispensa procedimento 
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rígido ou rito específico, devendo ser observando, este sim de forma rígida, 

o núcleo de garantias do devido processo legal aos atores do procedimento 

consistentes no direito à ampla defesa, com amplo conhecimento da 

denúncia, assistência de advogados e garantia de interposição de recursos 

administrativos. Desse modo, inexistindo prejuízos ou danos a serem 

reparados, inadmissível a declaração de nulidade do procedimento 

administrativo.

A par desta ponderação preambular, passa-se a 

detida análise do inconformismo do impetrante trazido à esta esfera recursal.

(I) Relativo à oitiva da testemunha Regis Peinado 

ter ocorrido somente em fase preliminar e estando ausente o advogado 

do denunciado, não se vislumbra ofensa ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa. 

Mostra-se desproporcional a anulação do processo, 

complexo e extenso, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo por parte 

da defesa. E ainda, deve ser considerado que a comissão processante não 

formou sua convicção com fundamentos calcados tão-somente no termo de 

declarações tomado em fase preliminar do aludido servidor. Assim, não se 

sustenta tal inconformismo.

(II) Alega o recorrente, de outra parte que, a Lei 

nº 10.261/68 determina em seu artigo 279 que, em havendo 

denunciante, este deverá ser ouvido antes do acusado, rito não 

observado pela comissão processante.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/223759/estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo-de-1968-lei-10261-68
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12177831/artigo-279-da-lei-n-10261-de-28-de-outubro-de-1968-de-s%C3%A3o-paulo
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Ocorre que, no caso concreto, o denunciante foi 

intimado na condição de testemunha de administração (fls. 106), sendo 

assim, prescindível a prestação de depoimento pessoal nos termos do artigo 

279 da Lei nº 10.261/68, e ainda, há que ser considerado o interesse do 

denunciante no litígio, razão pela qual sua oitiva na condição de testemunha 

perante a d. Procuradoria de Procedimentos Disciplinares assegurou maior 

lisura ao procedimento administrativo, e ainda, permitiu ao denunciado amplo 

conhecimento dos fatos a ele imputados e produção de provas necessárias a 

sua defesa.

(III) Outrossim, não merece prosperar a 

assertiva do recorrente quanto à ampliação do objeto de acusação no 

curso do processo.

Da leitura dos autos, em sede de apuração preliminar 

de falta funcional obteve-se a conclusão da necessária instauração de 

sindicância, em razão de o servidor ter violado o disposto no artigo 241, 

incisos VI e XIII e artigo 242 incisos III e VI, ambos da Lei nº 10.261/68 (fls. 

63/68).

Com efeito, o relatório final da d. Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares, constatou que o sindicado violou os artigos 241, 

incisos III, VI, XII e XIII e 242, incisos III e VI, ambos da Lei nº 

10.261/1968, in verbis:

“Artigo 241 - São deveres do funcionário:

(...)

III - desempenhar com zêlo e presteza os trabalhos 
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de que fôr incumbido;

(...)

VI - tratar com urbanidade os companheiros de 

serviço e as partes;

(...)

XII - cooperar e manter espírito de solidariedade 

com os companheiros de trabalho;

XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, 

regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas 

funções;

(...)”

“Artigo 242 - Ao funcionário é proibido:

(...)

III - entreter-se, durante as horas de trabalho, em 

palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço;

(...)

VI - promover manifestações de apreço ou 

desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas;

(...)”

A leitura perfunctória relativa à conduta imputada ao 

denunciado descrito em sede de apuração preliminar, solidamente 

demonstrada no curso do procedimento administrativo, e, por fim, a 

subsunção levada à efeito pela d. Procuradoria de Procedimentos 

Disciplinares, não configura, sob nenhum aspecto, a ampliação do objeto de 

acusação, isso porque, a falta funcional cometida pelo servidor é acobertada 
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por todos os incisos declinados. 

Noutros dizeres, tratam-se de faltas da mesma 

natureza e derivadas de uma única conduta, a qual foi robustamente 

demonstrada pela comissão processante, e ainda, o servidor acusado se 

defende dos fatos que configuram a infração, e não de sua capitulação legal.

(IV) Por fim, não se sustenta a suposta ausência 

de descrição dos fatos relativos à infração atribuída ao denunciado no 

ato de instauração da sindicância.

Vislumbra-se que a portaria em questão foi juntada 

aos autos às fls. 35/68, e dela não se verifica nenhum vício passível de 

nulidade, pois denota-se claramente quais as razões de instauração do 

processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor. Logo, há no 

ato inaugural descrição suficiente para dar conhecimento dos fatos a ele 

imputado, dispensando-se, naquele momento de gênese cognoscível, as 

questões que só se evidenciariam após a colheita de provas.

Destarte, restam rechaçadas os supostos vícios 

alegados pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

3. Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso.

VENICIO SALLES
Relator
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