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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000281-

55.2011.8.26.0588, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante 

EDSON CARLOS DE GENOVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DIVINOLANDIA.

ACORDAM, em 11ª 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 

RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E 

AROLDO VIOTTI.

São Paulo, 17 de setembro de 2012.

Luis Ganzerla
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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11ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO VOTO N.º 20.662

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000281-55.2011.8.26.0588  SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

APELANTE: EDSON CARLOS DE GENOVA

APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

RESPONSABILIDADE CIVIL  Ação de Indenização  Sindicância 

instaurada contra o acionante, sob imputação de fornecimento de 

atestado médico falso para favorecer outro servidor municipal  

Arquivamento da sindicência  Administração no exercício do 

direito constitucional, sem prova de dolo ou culpa graves dos 

agentes públicos  Sentença de improcedência  Recurso não 

provido.

O recorrente, Edson Carlos de Genova, médico 

cardiologista e servidor público municipal, ajuizou ação de 

indenização dirigida à Prefeitura Municipal de Divinolândia, com o 

intuito de obter reparação de danos materiais e morais provenientes 

de sindicância instaurada, após arquivada, sob a imputação de 

emissão de atestado médico falso para beneficiar e justificar faltas 

de Luiz Fernando Madeira, servidor público municipal eletricista.

Alega ter referido servidor comparecido, normalmente, em 

seu consultório, diagnosticado Colite (CID  A 09) e Desidratação 

(CID  H 33.2), razão pela qual emitiu, dentro de sua capacidade 

médica, atestado de inaptidão para prestação de serviços, no período 

de 25.1.2010 a 30.1.2010. Pleiteia a condenação da ré em danos 

materiais no valor de R$ 1.500,00, corrigidos monetariamente de 

acordo com a tabela de atualização do Tribunal de Justiça, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês, bem como lucros cessantes 
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e danos morais, além de custas processuais e honorários 

advocatícios (fls. 2/126).

Explica, outrossim, instaurado inquérito policial para 

apuração dos crimes previstos nos arts. 302 e 304, do Código Penal, 

homologou-se transação penal e extinta a punibilidade do 

demandante (fls. 310/312 e 354).

Sobreveio r. sentença de improcedência e extinção do 

processo, condenado o demandante, ora apelante, no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 

2.000,00 (fls. 398/400). 

Inconformado recorre o vencido, na busca de inverter o 

decidido. Alternativamente, pleiteia a redução dos honorários (fls. 

406/429). 

Contrariado o recurso, os autos foram remetidos a este E. 

Tribunal (fls. 432/436).

É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença recorrida.

A Municipalidade, via denúncia anônima, foi informada a 

respeito do servidor público municipal Sr. Luiz Fernando Madeira, 

estar prestando serviços de eletricista em obra do ora apelante, o 

qual teria emitido atestado de inaptidão para labores no período de 

25.1.2010 a 30.1.2010, de molde a propiciar o afastamento do 

primeiro das funções no cargo público (fls. 25/26).

Instaurou-se sindicância a respeito e foi lavrado Boletim de 

Ocorrência, junto à Delegacia de Polícia local, com início de 

inquérito policial, para apurar os delitos de falsidade ideológica e 

uso de documento falso.
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Desenvolveu-se a sindicância com estrita observância do 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei n.º 526/1972) e da 

Constituição Federal, respeitados o devido processo legal 

administrativo, o contraditório e a ampla defesa, a qual acabou por 

ser arquivada (fls. 56/ 72, 79/85, 98/99, 107/111, 259/255, 304, 

305, 380/393 e 394/396).

E, como bem ressaltado na r. sentença, cabia à 

Administração Pública o dever de agir, diante de denúncia recebida e 

dos fatos apresentados, pena de responder por omissão (fls. 399).

Ensina HELY LOPES MEIRELLES: “A legalidade, como 

princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o 

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode 

afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia 

de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei 

e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da Lei 

9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a 

legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios 

administrativos. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade 

pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 

não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o 

administrador público significa “deve fazer assim””.

E, continua o saudoso mestre: “Além de atender à legalidade, 

o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a 

finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. 

Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e 

probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências 
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da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública.” (Direito 

Administrativo Brasileiro, 37.ª ed., Malheiros Editores, págs. 89/90).

Dúvida, porém, não há do ora apelante ter emitido 

atestado médico em favor do servidor Luiz Fernando Madeira, 

considerando-o inapto para o trabalho no período de 25.1.2010 a 

30.1.2010, o qual foi utilizado pelo beneficiário para abonar as faltas 

no mesmo período (fls. 25, 157/158).

De toda forma, registre-se, o investigador de polícia, 

Argemiro Custódio Alexandre Junior, de seu turno, afirmou ter visto 

o servidor na obra de propriedade do demandante-apelante, 

inclusive sujo de poeira, com um alicate nas mãos, o qual confirmou 

estar trabalhando na parte elétrica da construção (fls. 305/v.º).

Com esses elementos, agiu corretamente a Administração 

Pública, ao instituir Comissão Processante para apuração e 

verificação dos fatos apontados no Boletim de Ocorrência n.º 

023/2010 e no Inquérito Policial n.º 03/2010, no exercício, reitere-

se, regular de seu direito constitucional.

Com esse quadro, não procede a pretensão do 

demandante, de rigor o reconhecimento da improcedência do pedido 

formulado.

Em razão da sucumbência, correta a condenação do 

demandante no pagamento da totalidade das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos 

termos do art. 20, § 4.º, do Cód. Proc. Civil, conforme determinado 

na r. sentença.

O caso, assim, é de não provimento do recurso interposto 
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por Edson Carlos de Genova nos autos da ação de indenização 

dirigida à Prefeitura Municipal de Divinolândia (ref. proc. n.º 

588.01.2011.000281-3  Foro Distrital de São Sebastião da Grama, 

Comarca de São José do Rio Pardo, SP), mantida a r. sentença 

recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento, 

inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais, 

especialmente arts. 5.º, incisos V e X, 37, § 6.º, ambos da CF/88; 

arts. 43, 186, 402 e 927, todos do Cód. Civil; art. 20, § 4.º, do Cód. 

Proc. Civil; Súmula 282, do STF e Súmula 356, do STJ.    

Resultado do julgamento: Negaram provimento.

LUIS GANZERLA

RELATOR

 (Assinatura eletrônica)
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