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ACÓRDÃO REGISTRADO(A)SOBN° 

*00871215* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 194.4 66-5/6-00, da Comarca de 

SÃO PAULO-FAZ PUBLICA, em que é apelante SÔNIA REGINA BENTO 

RODRIGUES (AJ) sendo apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO: 

ACORDAM, em Sétima Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, CONTRA O 

VOTO DO REVISOR.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores WALTER SWENSSON (Presidente, sem voto), 

BARRETO FONSECA e GUERRIERI REZENDE. 

São Paulo, 2 6 de seíeiíite<o' dlP"2e-Cl5 . 

NOGUEIRA DXEFENTHALER 
Relator 
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Voto n° 4 0 9 
Processo 194.466.5-6/00 
Apeiante: Sônia Regina Rodrigues 
ÃpeSado: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Comarca de São Paulo 
7 a Câmara de Direito Público 

SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. Autora 
que se utilizou de atestado médico falso com 
vistas a justificar falta ao trabalho. Pretensão 
de reintegração ao cargo. Inviabilidade. Não há 
qualquer irregularidade na revisão da inicial do 
procedimento demissório. Possibilidade da 
autoridade administrativa modular a pena 
imposta. A revisão de tal decisão ensejaria a 
apreciação do próprio mérito do ato 
administrativo. Recurso desprovido. 

Vistos; 

SÔNIA REGINA RODRIGUES, 

apelou da respeitável sentença de fls. 136 dos 

autos da ação ordinária que ajuizou contra a 

Prefeitura Municipal óa Cidade de São Paulo. 

Insatisfeita com o provimento jurisdicional que lhe 

foi desfavorável buscou amparo judicial a fim de 

alcançar recondução ao cargo de servente úa 

Prefeitura Municipal de São Paulo. 

A matéria poderia, com efeito, 

receber decisão no estado da lide^-sem a 
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necessidade da produção de outras provas. Todo o 

elenco de documentos apresentado pela 

recorrente é mais que suficiente para o desate da 

lide, de modo que repilo a argüição de ofensa ao 

direito à ampla defesa, posto que desnecessária 

dilação probatória. 

A decisão recorrida tem por 

conclusão o argumento de que o ato 

administrativo que levou a autora úa ação à perda 

do cargo, proveio de autoridade competente e 

teve por lastro, norma legai em vigor (Lei 

8989/79). E qual o fato? A autora apresentou 

atestado médico falsificado para lograr atenção 

para se afastar do trabalho. 

Recurso em ordem e devidamente 

preparado. 

Feito relatado. Decido. 

Não há como confundir duas 

espécies de tratamentos para o caso, pois os que 

a apeiante menciona têm âmbitos diversos. 

Lembra em seu recurso que a Justiça iaboral 
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reconheceu em situação análoga, que a prova da 

falsidade de documento apresentado à guisa de 

atestado médico, fosse vigorosa ou não - não se 

transformou em fator decisivo para a dispensa por 

justa causa, E que documento tido por falso, de 

canhestra constituição, grosseiro, não prestaria 

para efeitos penais. Mas essas comparações 

tiradas a partir da leitura da vasta documentação 

que a recorrente apresentou não se coadunam 

com a questão de fundo, ou melhor, substancial 

do processo. A apelante tendo por irrita a 

sentença, por ter se desviado de seu objetivo para 

outros campos, sustenta a partir daí a estrutura de 

sua apelação. Oferece como exemplo, a alteração 

dos motivos que deram razão à demissão, que de 

início foram tomados como a bem do serviço 

público, segundo portaria do processo 

administrativo e que ao finai, coube-lhe demissão 

simples, Não se conforma com o que se lhe 

afigurou uma anomalia. Sem razão. A inicial de 

um processo disciplinar pode juridicamente ser 

revista, sem o qualificativo ao qual a recorrente se 

refere; a despeito de estranhar a decisão 

administrativa, ressalto que por se achar fundada _ 

em uso de documento falso para a obtençãp de 
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dispensa médica, a autoridade administrativa pode 

modular penalidade adequada para cada caso. A 

contrafação do atestado, v.g. não foi sequer 

considerada pela comissão processante, visto que 

a conduta da servidora que apresentou documento 

eivado de falsidade, já seria suficiente para o 

enquadramento de conduta incompatível para o 

serviço Administrativo. 

Seja qual for o enfoque pelo qual 

analisamos o caso recorrido, ver-se-á que na 

realidade se pretende a alteração do decisum 

administrativo, fato que implica na análise não 

apenas da motivação, mas do outros, sobretudo a 

partir do instante em que a Administração definiu 

a orientação de não contemporizar atitudes 

semelhantes às da presente. Adotada essa 

maneira de mirar a questão, revela-se como 

necessária a revisão do mérito administrativo. 

Logo, quaisquer inferencias neste sentido por 

parte do julgador, interferem na estrutura do 

"meritum causae"; e isso ao Judiciário cabe repelir 

em homenagem ao princípio da não interferência 

dos Poderes uns com os outros a fim de que seja 

respeitada a soberania material atribuível /cada' 

Apelação Cível com Revisão n° 194.466.5-6/00 // 
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um deles. Ao Judiciário, que veia pela 

independência e harmonia entre os Poderes, cabe 

o balizamento das condutas que hão de preservar 

a autonomia dos três feixes que compõem a 

soberania do Estado. Assim não é possível revisar 

o mérito do ato administrativo a menos que haja 

infração legal por parte da autoridade 

administrativa. 

Acresço que ao pretender a 

reforma da decisão, a recorrente mescla 

impropriamente, fundamentos de direito do 

trabalho com outros, como os de direito 

administrativo. Devemos recordar entretanto, que 

esferas autônomas de uma e outra atribuição ou 

de competências diversas atreiam-se apenas em 

condições que lhes são próprias. Assim um 

funcionário que foi demitido por justa causa (ou 

não) de um órgão, poderia, uma vez sujeito ao 

edifício hierárquico estatutário, ser - a bem do 

serviço público (ou ainda: simplesmente) -

demitido. Isso porque a autoridade administrativa 

(oportuna e convenientemente) mediante correto 

emprego do repositório legal e o usando de/fcíma 
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vinculada, poderá definir o desfecho do processo 

administrativo. 

Isso posto, meu voto é no sentido 

do díesprovlmento do recurso para manter 

integralmente a respeitável sentença recorrida. 
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