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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0000335-31.2014.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante GRAZIELA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos 

termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DANILO 

PANIZZA (Presidente) e XAVIER DE AQUINO.

São Paulo, 20 de outubro de 2015.

Vicente de Abreu Amadei
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 11.189

APELAÇÃO Nº 0000335-31.2014.8.26.0486

APELANTE: Graziela Aparecida Pereira da Silva (ré).

APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo (autor).

APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Improbidade 
administrativa - Professora de Educação Básica - Uso de 
atestados médicos falsos para encobrir faltas no serviço - 
Dolo comprovado nos autos, em linha de concordância 
com a correlata condenação no âmbito da Justiça Criminal 
- Princípio da insignificância inaplicável à espécie - 
Alegação de desequilíbrio de fundo emocional 
momentâneo que não elide a gravidade do ato praticado, 
mesmo que verificado o caráter pueril da motivação - 
Improbidade configurada - Realinhamento das sanções 
aplicadas, em atenção à gravidade dos fatos aos critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de 
procedência reformada em parte, somente para a 
adequação da pena censória - APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. 

Trata-se de apelação (fls. 333/342) interposta por Graziela 

Aparecida Pereira da Silva, em ação civil pública promovida pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. sentença 

(fls. 324/327) que julgou procedente a demanda para (i) declarar a 

responsabilidade da autora pelos fatos descritos na inicial; (ii) 

condená-la à devolução ao erário dos valores por ela recebidos sem a 

respectiva prestação do serviço público no período indicado na 

inicial, com correção monetária e juros de mora, reconhecendo a 

prática de improbidade administrativa nos termos do art. 11 da Lei 

nº 8.429/92, e, então, aplicar as seguintes sanções (art. 12, III, da Lei 
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nº 8.429/92): a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos 

políticos por três anos; c) pagamento de multa  civil equivalente ao 

dobro do valor do de sua remuneração; e, d)  proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por três anos. Custas 

e despesas processuais, por fim, pela ré.  

A apelante pretende o provimento de seu recurso, para a 

reforma da r. sentença, sustentando, em resumo, a ausência de 

provas para dar lastro à condenação, considerando, ainda, que a 

falsificação dos atestados objeto desta demanda, foram efetuadas 

pelo seu namorado à época dos fatos, alegando desconhecer a 

ilicitude do ato praticado, a sua boa-fé, e, ainda, a sua situação de 

fragilidade emocional, ausência de lucidez e descontrole de seus atos 

por ser portadora de transtorno bipolar afetivo, agindo por impulso, 

sem consciência da gravidade do ato praticado, ludibriada por seu 

namorado, verdadeiro responsável pela falsidade perpetrada. 

Aponta, outrossim, para a inexistência de dolo, o que afastaria, 

conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a condenação 

por improbidade administrativa. Por fim, alternativamente, pede pelo 

afastamento da condenação à perda da função pública.

Recebido o recurso no duplo efeito (fls. 351), foi contrariado 

(fls. 353/358), os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça e a D. 

Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se pelo parcial provimento 

do apelo, para readequar as penas aplicadas e, assim, afastar a 

condenação à perda do cargo ou função pública, a suspensão dos 

direitos políticos e a proibição de contratação com o Poder Público, 

pois exageradas à situação fática dos autos (fls. 363/369).

É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
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Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso. 

Sem questões de feições preliminares para serem 

deslindadas, passo ao mérito.

E, no mérito, em que pese o esforço do advogado da 

apelante, a r. sentença proferida, em seu miolo condenatório, deve 

ser mantida, porque em conformidade com as provas produzidas e a 

adequada aplicação do direito ao caso, observados apenas alguns 

ajustes necessários no campo das sanções aplicadas. 

Nesse passo, são as boas razões lançadas na r. sentença:

“No caso sob análise, as partes controvertem sobre a falsificação 
dos atestados médicos apresentados pela ré a fim de justificar faltas ao 
trabalho.

Os documentos acostados aos autos demonstram os fatos 
alegados pelo autor.

O laudo pericial do Instituto de Criminalística concluiu que os 
dizeres manuscritos dos documentos questionados (atestados médicos) 
originaram do punho de Graziela Aparecida Pereira da Silva (fls. 94).

Nas declarações prestadas ao Ministério Público, a ré, 
acompanhada de seu advogado, confirmou que não passou por 
atendimento médico em todos os dias que estão expressos em tais 
atestados (fls. 213).

Em corroboração a todas as provas, a sentença proferida nos 
autos do processo criminal condenou a ré como incursa no artigo 304 
c/c artigo 298 c/c 71, todos do Código Penal (fls. 267/272).

A Constituição Federal consagrou os princípios da administração 
pública, estabelecendo no artigo 37 a obediência aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Com efeito, ao falsificar os atestados médicos e apresentá-los à 
Administração Pública para receber seus vencimentos sem trabalhar, a 
ré desrespeitou os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, 
razoabilidade e economicidade.

Ora, a ré falsificou os atestados médicos e os apresentou à 
Administração porque queria receber sem trabalhar.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.429/92, constitui ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.

O responsável pelo ato de improbidade está sujeito às penas 
previstas no artigo 12 da referida Lei, (...).

Considerando a gravidade do fato, pois o uso dos documentos 
falsos se deu em prejuízo de escola pública, bem como a extensão do 
dano e o proveito patrimonial da ré, que recebeu sem trabalhar, entendo 
necessário para o restabelecimento da ordem jurídica o ressarcimento 
integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos 
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políticos por 3 (três) anos, pagamento de multa civil fixada em duas 
vezes o valor da remuneração percebida pela autora e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) 
anos.”

De fato, a prática do ato desleal, vil e infame, ficou bem 

comprovado nestes autos e, pois, também a imoralidade punível.

Não fosse só isso, é certo que a ré foi condenada, com 

trânsito em julgado, na ação penal promovida pelo Ministério 

Público dos Estado de São Paulo, na qual o crime de falsificação de 

documento particular ficou comprovado, inclusive desbancando as 

alegações de ausência de dolo, como fez a ré em suas razões de 

apelo, pois as falsificações saíram do seu próprio punho.

Confira-se a ementa do referido julgado pela E. Seção de 

Direito Criminal desta C. Corte:

“Apelação. Uso de documento particular falsificado. Autoria e 
materialidade comprovadas. Condenação correta. Pena, porém, a 
merecer reparo. Recurso parcialmente provido.” (Ap. nº 
0001887-70.2010.8.26.0486, 5ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. 
Des. Francisco Bruno, j. em 27/02/2015).

Anote-se que a situação de fragilidade e momentânea 

incompreensão de seus atos apontando para uma possível 

inimputabilidade, não vingam. Mesmo que se tenha juntado aos 

autos, atestados referentes ao transtorno bipolar afetivo e depressão, 

sem a devida prova técnica pericial - que não foi solicitada pela ré - é 

impossível o acatamento de tal alegação, inclusive, observe-se, ante 

as conclusões do feito criminal correlato.

A má-fé e o dolo estão configurados nos atos praticados 

pela ré, pois ela tinha ciência do que estava fazendo, ao menos, do 

era ciente da vantagem que iria auferir, e da ilicitude de seus atos.

Também não vinga a tentativa de imputar ao seu 
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namorado à época dos fatos, ante o já decidido nos autos do 

processo criminal correlato e, ainda, ante as provas destes autos, 

que dão conta, com exatidão jurídico-científica, que foi a ré mesma 

que, repita-se, de próprio punho, falsificou os tais atestados de 

saúde, com a nota de que foi ela, e somente ela, a beneficiária do ato 

imoral praticado.

Também não vinga a alegação do princípio da 

insignificância do ato praticado, para a absolvição da ré, como bem 

observou o Eminente Des. Pires de Araújo:

“AÇÃO CIVIL PUBLICA - SERVIDORA PUBLICA - UTILIZAÇÃO DE 
ATESTADO MÉDICO FALSO PARA SE AUSENTAR DO SERVIÇO - ATO 
IMPROBO CARACTERIZADO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 
INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 

(...)
A conduta da ré não pode ser considerada insignificante, pois 

utilizou-se de meio fraudulento para se esquivar de suas obrigações 
como servidora pública, paga pelos contribuintes, e caso fosse admitida 
tal tese, isso se tornaria uma justificativa para os demais funcionários 
públicos e que, de resto, é incompatível com as normas de conduta 
especificadas no art. 37 da CF/1988 e art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Com efeito, 'não há falar em insignificância da conduta. O só fato 
de também se tratar de infração penal já seria, por si só, suficiente para 
afastar a adoção do citado princípio. Ademais, não podemos perder de 
vista que ela exercia função pública, tentou causar prejuízo ao erário 
(que somente não se consumou pela astúcia do servidor que analisou o 
atestado), agindo, assim, de forma desonesta e dolosa. A pena aplicada 
(multa de R$ 500,00 acrescida de juros de 1% ao mês) é muito mais 
condizente com a proporcionalidade - e consequentemente com a Justiça 
- do que absolvê-la, dizendo que o que ela fez é insignificante, um nada 
jurídico, estimulando outras pessoas a agirem da mesma forma' (fls. 
264).” (Ap. nº 928.174.5/8-00, 11ª Câmara de Direito Público, j. em 
30/11/2009).

Em outros termos, mesmo que o dano tenha sido de 

pequena monta, que a ré se dispôs, antes da condenação, a ressarcir 

o erário, impõe-se, ainda, a sua condenação “com fundamento no 

art.11, inciso I, da Lei 8.429/92, por infringência dos princípios da 

legalidade, da impessoalidade e da moralidade, previstos no art. 37 

da Constituição Federal” (Ap. nº 0237009-03.2009.8.26.0000, 10ª Câmara de 

Direito Público, relª. Desª. Teresa Ramos Marques, j. 24/09/2012).
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Esse tema, inclusive, já foi apreciado por esta C. 1ª 

Câmara de Direito Público:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Acumulação de cargo de servidor 
público estadual com mandato de vereador - Recebimento de dupla 
remuneração - Utilização de atestados médicos falsos para justificar 
faltas no serviço público estadual enquanto empreendia viagens como 
membro da Câmara Municipal - Fatos bem comprovados - Condutas 
reiteradas por treze vezes - Ato de improbidade administrativa com 
prejuízo ao erário configurado - Valor do dano corretamente apurado – 
Multa civil mantida - Condenação nas penas de suspensão dos direitos 
políticos e perda da função pública devida - Recurso do Ministério 
Público do Estado de São Paulo provido, recurso do réu não provido.” 
(Ap. nº 0008682-71.2012.8.26.0438, 1ª Câmara de Direito Público, 
rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. em 26/08/2014).

Em face do exposto e considerando a configuração da 

improbidade administrativa, impõe-se a o realinhamento das 

sanções, reparando os excessos do julgado monocrático.

Destaque-se que as sanções aplicadas “devem guardar 

proporcionalidade com a extensão do dano e o eventual proveito 

obtido” (Ap nº 114 999-5/2, rel. Des Rui Stoco, j 30/05/2000, RT 781/219), 

como prescreve o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 8.429/92.

E, ainda, anote-se que a necessidade de razoabilidade e 

proporcionalidade é não apenas na dosimetria da sanção, mas 

também em sua eleição, observando a viabilidade de “cominação 

isolada ou conjunta”, “avaliando a gravidade da conduta, a medida 

da lesão ao erário, o histórico funcional do agente público etc.” (STJ, 

REsp. 300.184, rel. Min. Franciulli Netto, j . 03/11/03). Em outras palavras, 

na individualização da pena, o juiz está “legitimado a aplicar, 

alternativamente, as sanções ou mesmo deixar de fazê-lo” (TJSP, Ap. nº 

443.410-5/0-00, rel. Des. Laerte Sampaio, j. 30/10/2007). 

Assim, penso que a razão está com a Douta Procuradoria 

Geral de Justiça, e deve-se afastar, sem prejuízo do resultado 

correlato Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra a ré, 
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no âmbito da Administração, a pena de perda da função pública, 

pois exagerada e desproporcional.

As penas aplicadas de suspensão dos direitos políticos e de 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, ou 

incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, são 

inadequadas ao quadro dos autos, pois não se tratou de fraude 

direta ao erário, em conluio e maquinação para desvio de verba 

pública, verificado, ainda, o substrato grave, todavia, pueril do ato 

praticado.

Permanece, pois, a condenação ao ressarcimento do dano 

verificado e a imposição da multa civil no valor de 2 (duas) vezes o 

último salário da ré, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, contados do ato praticado, que bem serve como boa 

reprimenda e tem sentido pedagógico para ela e para a sociedade.

Por último, dou por prequestionados todos os preceitos 

apontados em recurso, observando ser desnecessário o destaque 

numérico dos dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix 

Fischer).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 

voluntário da ré, somente para readequar as sanções aplicadas, na 

forma e para os fins retro, mantendo, no mais, a r. sentença 

atacada.

VICENTE DE ABREU AMADEI

Relator
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