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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação 

nº 0006552-62.2011.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que 

é apelante MUNICIPIO DE SEVERINIA, são apelados ROBERTA 

APARECIDA CAMPOS MARIOTTI LEAL e ISIDRO JOÃO CAMACHO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, 

vencido em parte o Revisor, que declarará.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores OSCILD DE LIMA JÚNIOR (Presidente), 

RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
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São Paulo, 24 de novembro de 2015.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

RELATOR
  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16.509

APELAÇÃO CIVEL Nº 0006552-62.2011.8.26.0400

COMARCA: OLÍMPIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SEVERINIA

APELADOS: ROBERTA APARECIDA CAMPOS MARIOTTI LEAL E 

ISIDRO JOÃO CAMACHO

Apelação Cível  Ato de Improbidade Administrativa  
Apresentação de atestado médico falso para fins de dispensa do 
serviço público  Médico que negociaria atestados médicos 
com fins eleitoreiros Negociação fraudulenta que não restou 
provada  É verossímel a alegação de que o período constante 
no atestado médico era somente o período necessário  para a 
ausência do trabalho, pelo que a apresentação do atestado em 
data anterior à data constante no documento não indica, por si 
só, a má-fé necessária à caracterização do ato de improbidade  
Matéria jornalística insinuando que o corréu vende atestados 
médicos falsos que pode ser instrumento de investigação para 
futuras ações judiciais, sendo inapta para a condenação do 
corréu nesta ação, nos termos do art. 3º da Lei 8429/92  
Condenação em custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios afastada  Isenção prevista no art. 18 da Lei 
7347/85 - Recurso provido em parte. 

     Trata-se de ação de improbidade administrativa 

proposta pelo Município de Severinia contra Roberta Aparecida Campos 

Mariotti Leal e Isidro João Camacho, em que se alega que a primeira ré, 

funcionária pública municipal ocupante do cargo de professora, teria 

apresentado atestado médico falso, emitido pelo segundo réu, para fins de 

abonar faltas. Diz que o segundo réu emitiu o atestado médico para a 

primeira ré na data de 04/02/2011 alegando que esta necessitaria de 

repouso em período futuro, da data de 07/02/2011 a 11/02/2011, sem que 

restasse comprovado que a funcionária estivesse acometida por doença. 

Acrescenta que em processo administrativo foi constatado que na data e 

horário da emissão do atestado, a professora assinou o livro de ponto 

escolar, pelo que impossível estar em consulta médica, o que motivou a 

desconsideração do atestado médico e o desconto do salário dela referente 

aos dias não trabalhados. Acrescenta que, em reportagem televisiva, um 
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jornalista solicitou um atestado ao corréu informando que não estava 

doente, mas que era necessário o documento para abonar faltas, sendo 

prontamente atendido pelo médico. Entende que o médico além de lucrar 

com a emissão de atestados médicos falsos, seja cobrando por eles, seja 

recebendo do convênio médico por uma consulta desnecessária, emiti-os 

para fins eleitoreiros, pois tendo sido Prefeito do Município, já está fazendo 

campanha política por meio de favores prestados aos professores 

consistentes na emissão de atestados para fins de abono de faltas. Assim, 

sob o fundamento de que a conduta dos réus se caracteriza, nos termos do 

art. 11 da Lei 8429/92, como ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da Administração Pública,  requer a condenação da ré 

na perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil de 

até cem vezes o valor da remuneração dela e proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber incentivos fiscais direta ou indiretamente, e do réu 

na suspensão de direitos políticos, multa civil de até cem vezes o valor da 

remuneração da corré e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber incentivos fiscais direta ou indiretamente.

A r. sentença de fls. 324/327, sob o entendimento 

de ser verossímil a alegação de que o atestado somente seria necessário 

para o período de 07/02/2011 a 11/02/2011, julgou improcedente o 

pedido. Consignou a isenção de custas para o autor e o condenou no 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada advogado de cada réu.

Inconformado, recorre o autor a fls. 333/338 

sustentando, em síntese, que as provas acostadas aos autos demonstram 

que o atestado apresentado pela corré é ideologicamente falso, pois ela não 

estava acometida por doença. Diz que a reportagem televisiva demonstrou 

que o corréu emiti atestados médicos falsos para os professores 

conseguirem abonar faltas. Alternativamente, requer a isenção do 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, nos termos do 
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art. 18 da Lei 7347/85. 

As contrarrazões foram apresentadas pelo corréu 

Isidro a fls. 344/348.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

provimento do recurso (fls.356/358).

Petição de fls. 361/385 do apelado Isidro 

informando que foi julgado pelos fatos alegados nesta ação e considerado 

não culpado de infração aos artigos 18, 80 e 81 do Código de Ética Médica 

pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

O julgamento foi convertido em diligência para fins 

de juntada das contrarrazões de apelação da corré Roberta ou certificação 

de não apresentação de resposta ao recurso (fls. 387).

Sobreveio certidão a fls.390 informando que a 

corré Roberta não apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 390).

É o relatório.

Para que um ato se configure como ato de 

improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92, é 

necessária a presença do elemento doloso.

Nesse sentido, ao analisar o art. 11 da Lei 

8.429/92, posiciona-se Carlos Frederico Brito dos Santos:

“Na modalidade comentada, a exemplo do que 
ocorre com o art. 9º, está prevista tão-somente a 
conduta comissiva ou omissiva dolosa, ou seja, o 
comportamento consciente do agente público com 
o objetivo deliberado de praticar qualquer ato que 
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importe em violação de qualquer dos deveres 
decorrentes de princípios administrativos.”
(Improbidade Administrativa: Reflexões sobre a 
Lei n.º 8.429/92, 2ª edição, Rio de Janeiro: 
Forense,2007, p.92)

Marino Pazzaglini Filho acompanha este 

entendimento ao esclarecer que:

“Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade 
configura improbidade administrativa?
Claro que não, pois, se tal premissa fosse 
verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente 
público contrária à lei seria alçada à categoria de 
improbidade administrativa, independentemente 
de sua natureza, gravidade ou disposição de 
espírito que levou o agente público a praticá-la. 
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a 
ocorrência daquela, por si só, não configura ato 
de improbidade administrativa.
É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal 
tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, 
denotativa de falta de probidade do agente 
público.”
(Lei de improbidade administrativa comentada: 
aspectos constitucionais, administrativos, civis, 
criminais, processuais e de responsabilidade 
fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas, 5ª 
edição, São Paulo: Atlas, 2011, p. 101)

Waldo Fazzio Júnior não dissente dos 

posicionamentos anteriores:

“Pode ter-se a impressão de que o art. 11, da Lei 
n.º 8.429/92, resume o ato de improbidade à pura 
e simples antijuridicidade. É só impressão. Se a 
função da Lei n.º 8.429/92 é regulamentar o art. 
37, §4º, da Constituição Federal, energizando as 
possibilidades do controle jurisdicional da 
probidade administrativa, impossível conceber a 
improbidade como mero contraste à lei, sem o 
adminículo da má-fé.”
(Atos de improbidade administrativa, São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 168)

No caso dos autos, a apresentação de atestado 

médico em data anterior (04/02/11) à data constante no documento como 
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de emissão (07/02/11) não induz, por si só, a má-fé da professora, pois 

como bem anotado na sentença, a relação de médico-paciente é de 

confiança, sendo verossímel a alegação de que o período mencionado no 

atestado (07/02/11 a 11/02/11) apenas se referia ao período em que a 

corré precisaria se afastar de suas funções.

Nesse sentido, inclusive, foram ouvidas 

testemunhas que afirmaram que no dia 04/02/11 apenas houve atividade 

profissional no período matutino, sendo que o atestado foi apresentado no 

período da tarde. No mais, ainda como bem colocado na sentença, se houve 

desconfiança acerca da necessidade de ausência da professora por motivo 

de doença, poderia ser determinado a ela que se apresentasse perante o 

departamento próprio para conferência.

Assim, tem-se que a autora não conseguiu provar 

os fatos alegados, sendo insuficiente para a caracterização de ato de 

improbidade a apresentação de atestado médico em data anterior à data de 

emissão.

Não havendo provas suficientes à caracterização 

de ato de improbidade perpetrado pela corré, impossível a condenação do 

médico corréu, uma vez que, nos termos do artigo 3º da lei de 

improbidade, ao particular somente são aplicáveis as penalidades nela 

previstas caso seja demonstrado que induziu, concorreu ou se beneficiou 

pela improbidade do agente público.

Assim, não obstante haja indícios na matéria 

jornalística de fls. 20/21 no sentido da venda de atestados médicos falsos 

pelo corréu, não havendo provas da negociação fraudulenta entre ele e a 

corré, impossível a condenação de ambos por ato de improbidade 

administrativa, sem prejuízo, contudo, de que haja investigação e 

consequente propositura de outras ações judiciais.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O pedido sucessivo, contudo, comporta 

provimento.

De fato, nos termos do art. 18 da Lei 7347/85, o 

autor não será condenado no pagamento das custas, despesas processuais 

e dos honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, que não se verifica 

no presente caso.

 Com esses fundamentos, pelo meu voto, dou 

provimento em parte ao recurso somente para isentar o autor do 

pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

nos termos do art. 18 da Lei 7347/85.

OSCILD DE LIMA JUNIOR

            Relator
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

11ª Câmara de Direito Público

Apelação Cível 0006552-62.2011.8.26.0400

Procedência: Olímpia

Revisor:    Des. Ricardo Dip (Voto 35.814)

Apelante: Município de Severínia

Apelados:  Roberta Aparecida Campos Mariott i  Leal e Isidro 

João Camacho

Declaração de voto:

A Turma Julgadora, por maioria de votos, não infl igiu 

condenação em custas sucumbenciais ao Município autor, 

apl icando ao caso a regra do art.  17 da Lei n. 7.347/1985 (de 

24-7).

Peço vênia para divergir quanto a este ponto. Entendo 

que a Lei n. 8.429, de 1992, tem discipl ina autônoma para o 

processo (art. 17) e, por posterior à Lei n. 7.347, não lhe atrai 

a previsão excepcional restr it iva da inf l ição honorária e da 
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condenação em despesas processuais.

NOS TERMOS EXPOSTOS , da veniam,  negava 

provimento ao recurso interposto pelo Município de Severínia.

É como voto.

  

Des. RICARDO DIP revisor

(mediante assinatura eletrônica)
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