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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0012160-
94.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FERNANDA ROSSIN 
sendo apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.

ACORDAM, em 6ª 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 Exmos. Desembargadores LEME 
DE CAMPOS (Presidente), SIDNEY ROMANO DOS REIS E REINALDO MILUZZI.

São Paulo, 18 de junho de 2012.

LEME DE CAMPOS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0012160-94.2009.8.26.0114  CAMPINAS.

APTE(S).: FERNANDA ROSSIN.

APDO(S).: MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

VOTO Nº. 17.358

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO  Pleito que 
almeja a reparação por danos morais em razão da instauração 
de processo administrativo, por suposta emissão de atestado 
médico falso, sem que houvesse prova concreta do fato  
Inadmissibilidade  Instauração do processo administrativo 
motivada por ofício do Ouvidor-Geral do Município 
encaminhado à Secretaria Municipal de Recursos Humanos  
Ação julgada procedente em parte na 1ª. Instância  Sentença 
mantida  Recurso não provido.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 

FERNANDA ROSSIN em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE CAMPINAS, objetivando o pagamento de danos morais em razão de 

processo administrativo disciplinar a que foi submetida sem que houvesse 

prova concreta do fato e o pagamento das verbas rescisórias decorrentes de 

sua exoneração a pedido que não lhe foram pagas.

A r. sentença de fls. 122/127, cujo relatório se 

adota, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu ao 

pagamento das verbas rescisórias (dias trabalhados, férias integrais do ano 

de 2003, férias proporcionais do ano de 2004 e décimo terceiro salário 

proporcional), monetariamente atualizadas desde setembro de 2004, data 

em que o pagamento deveria ter sido efetuado. No mais, em razão da 
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sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios 

de seu patrono, bem como com as custas e despesas processuais que 

houver adiantado.

Apela a vencida às fls. 151/165, pela reforma do 

r. julgado. Aduz, em suma, que a conduta da Municipalidade foi abusiva 

merecendo a devida reparação moral.

Contra-razões às fls. 169/171, pelo não 

provimento do recurso e pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Trata-se de ação reparatória c.c. cobrança 

ajuizada por FERNANDA ROSSIN em face da FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS, almejando o pagamento de danos morais 

decorrentes da instauração de processo administrativo, por suposta emissão 

de atestado médico falso, baseada em conversa telefônica, sem que 

houvesse qualquer prova concreta do fato e o pagamento das verbas 

rescisórias que lhes são devidas em virtude de sua exoneração.

Inicialmente, há que ser ressaltado que o processo 

administrativo disciplinar é um instrumento para apuração de ilícitos 

administrativos com a consequente punição de faltas graves praticadas por 

servidores públicos. 

De fato, a instauração do processo administrativo 

foi baseada em ofício do Ouvidor-Geral do Município encaminhado à 

Secretaria Municipal de Recursos Humanos (fls. 23 e 65/66).

Portanto, resta claro que havia elementos para a 
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instauração do processo administrativo, uma vez que a autora foi acusada 

pela Coordenadora do Centro de Saúde de ter emitido atestado médico 

falso.

Pelos motivos acima apontados resta evidente 

que não há no caso em comento conduta antijurídica que configure a 

indenização por danos morais, sendo de rigor a procedência parcial da 

ação.

Neste sentido, irreparável a r. decisão de primeira 

instância, que ora ratifico conforme o artigo 252 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos seguintes 

termos:

“No caso, o que a requerente alega é, em 

resumo, para utilizar o termo próprio do processo penal, que não havia 

justa causa para a instauração do processo administrativo, já que não 

havia qualquer prova concreta do fato. 

Contudo, o que motivou a instauração do 

processo administrativo foi o ofício do Ouvidor-Geral do Município 

encaminhado à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, relatando 

que, ao atender reclamação feita por José Carlos de Figueiredo, 

“obtivemos no Centro de Saúde a informação de que o reclamante foi 

atendido durante três anos no CS Taquaral por uma médica, Dra. 

Fernanda Rossin, que fornecia atestados com CID falsos, para ele 

entregar junto ao INSS, e assim continuar tendo o benefício junto ao 

órgão. Afirmou que a médica, que inclusive tinha um caso com o 

reclamante, foi exonerada há três meses e que todos os médicos pelo qual 
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passou recentemente não fornecem o CID que antes era dado, só atestam 

que ele possui lomcialtogia crônica, que necessita de tratamento com 

fisioterapia, exercícios e alimentação correta, mas que não o impede de 

trabalhar” (fls. 23). 

Outro ofício, encaminhado pelo Ouvidor-Geral à 

Coordenadora do Centro de Saúde Taquaral, confirma ter sido a própria 

Coordenadora quem lhe prestou tal informação (fls. 65/66). 

Portanto, em tese, existiam elementos para a 

instauração do processo administrativo, pois a requerente foi acusada pela 

Coordenadora do Centro de Saúde de ter emitido atestado médico falso 

(dizia a Coordenadora ter conhecimento de que José Carlos de Figueiredo 

trabalhava em dois empregos, não sendo incapacitado para o trabalho 

como atestara a requerente). 

É certo que, durante o processo administrativo, a 

Coordenadora do Centro de Saúde não confirmou tal versão, afirmando 

que “não pode afirmar se a indiciada teria emitido atestado falso para 

aquele paciente, apenas que esta concedeu atestado ao paciente para 

afastamento do trabalho, que não foi aceito pelo INSS por não estar o 

paciente incapacitado para o trabalho” (fls. 81). 

Houve ainda evidente deficiência da 

Administração na instrução do processo administrativo, tanto que sequer 

vieram aos autos os atestados emitidos pela requerente e o resultado da 

perícia do INSS. 

Ante a ausência de provas em desfavor da 

requerente, outra solução não poderia haver, que não o arquivamento. 

Contudo, daí não se conclui que a instauração do 
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procedimento administrativo tenha sido precipitada ou irresponsável. Se o 

Ouvidor-Geral do Município recebeu a notícia, ainda que por 

comunicação verbal, de que um servidor praticara irregularidade no 

exercício da função, tinha o dever de comunicar o fato à autoridade 

responsável pelos procedimentos disciplinares e esta, por sua vez, tinha o 

dever de averiguar tal alegação, aplicando a penalidade, se comprovado o 

fato, ou determinando o arquivamento em não havendo prova suficiente, 

como ocorreu no caso. 

É fato que não houve prévia sindicância. Esta, 

contudo, não se mostrava obrigatória, uma vez que não havia, em tese, 

necessidade de prévia determinação da autoria, já que o fato foi imputado 

exclusivamente à requerente. 

Nesse sentido: 

“SERVIDOR PÚBLICO - Insurgência contra a Portaria de instauração de 

processo administrativo - Alegação de que era caso de sindicância; que 

não se enquadra nas hipóteses de demissão; e que a Portaria é vaga - 

Improcedência - O artigo 270 da Lei Estadual nº 10.261/1968 não obriga 

necessariamente a instauração de sindicância - Ademais, durante a 

cognição administrativa poderá ser apurada falta mais grave e o 

procedimento administrativo é mais abrangente - Incabível seria a 

aplicação de pena de demissão a bem do serviço público sem o processo 

administrativo - Por fim, quanto à alegação de que a Portaria inaugural é 

vaga, na verdade, os acusados se defendem dos fatos que lhes são 

imputados e não de sua adequação às normas legais - No caso, o ato 

administrativo que iniciou a apuração dos fatos tidos como ilícitos 
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administrativos, encontra-se claro e objetivo, de forma que é perfeitamente 

compreensível por qualquer inteligência mediana - Ali constam os fatos 

devidamente enumeradas em seqüência e até a adequação, em caráter 

provisório obviamente, ao artigo 241 da Lei Estadual nº 10.261/1968 - 

Precedentes doutrinário e jurisprudencial - Mandado de Segurança 

denegado” (TJSP - Mandado de Segurança n. 280.781-5 - São Paulo - 9ª 

Câmara de Direito Público - Relator: Geraldo Lucena - 25.09.02 - V.U., 

negritei). 

“FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - Demissão - Nulidade - Vício 

no procedimento administrativo - Ausência de prévia sindicância - 

Desnecessidade - Recurso não provido” (JTJ 263/429). 

Descabida, portanto, a pretensão de indenização 

por dano moral, que pressupõe conduta antijurídica inexistente no caso. 

Por outro lado, quanto às verbas rescisórias, tem 

razão a requerente. 

A competência é mesmo deste juízo e não da 

Justiça do Trabalho, já que se tratava de servidora estatutária e não 

celetista (fls. 19). 

Pelo que se depreende dos autos, a requerente foi 

exonerada a pedido, porém como o processo administrativo se encontrava 

em andamento, a exoneração somente foi publicada em setembro de 2008, 

retroagindo à data do pedido, 20/09/2004 (fls. 21). 

Consta da ficha funcional da requerente que, em 

julho de 2008, “a licença abandono de cargo no período de 01/10/04 a 
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03/07/08 foi excluída tendo em vista a aceitação da demissão a partir de 

20/09/04” (fls.21). A informação coincide com o ofício de fls. 23, em que a 

Coordenadora do Centro de Saúde afirma, em 2006, que “continua 

gerando a folha de freqüência da médica, e que sempre a folha vai em 

branco, pois ela não aparece” (fls. 23). 

Ou seja, em outubro de 2004 a requerente deixou 

de comparecer ao seu posto de trabalho. Contudo, somente foi 

efetivamente exonerada em setembro de 2009, com efeitos retroativos a 

setembro de 2004. 

Quando da exoneração, a requerente nada 

recebeu, como atesta sua ficha funcional: “Conforme despacho do DPDI 

às fls. 62, diz que não cabe realizar qualquer tipo de pagamento uma vez 

que a servidora encerrou com vontade manifesta e documental o contrato 

público” (fls. 21). 

Contudo, se a exoneração teve efeitos retroativos 

a 20/09/2004, não há qualquer motivo para que a requerente deixe de 

receber tudo aquilo a que teria direito se o seu pedido houvesse sido 

acolhido à época. 

As verbas estão devidamente discriminadas na 

inicial: “dias trabalhados, férias integrais (referente ao ano de 2003), 

férias proporcionais do ano de 2004, décimo terceiro salário 

proporcional” (fls. 11). Se a requerente alega não ter recebido tais 

valores, cumpria à Fazenda demonstrar o pagamento. Contudo, a Fazenda 

nada alegou a respeito, e a ficha funcional da requerente deixa claro que 

nenhum pagamento foi realizado quando da exoneração, de modo que as 

verbas são mesmo devidas.”
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Assim, pelos fundamentos acima delineados, não 

há que se vislumbrar, na hipótese vertente, a existência de danos morais a 

amparar a pretensão de reparação da autora.

De rigor, portanto, a manutenção do r. decisum 

singular, ora ratificado com base no artigo 252 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  proferido em consonância 

com os argumentos acima articulados, ficando prequestionados, para fins 

de acesso às Instâncias Superiores, todos os dispositivo legais e 

constitucionais invocados pelas recorrentes.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

LEME DE CAMPOS

Relator
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