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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0008394-38.2006.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é 
apelante DENIS ROGER LEBRE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é 
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª 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 CRISTINA COTROFE (Presidente sem voto), PAULO 
DIMAS MASCARETTI E LEONEL COSTA.

São Paulo, 9 de dezembro de 2015

MANOEL RIBEIRO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 2.215

Apelação nº 0008394-38.2006.8.26.0114

Apelante: DENIS ROGER LEBRE PEREIRA

Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comarca de Campinas

Juiz prolator da sentença: Dr. Eduardo Bigolin

SERVIDOR PÚBLICO  Ação declaratória de 

nulidade da pena de demissão, com pedido 

cumulativo de reintegração no cargo  

Sentença de improcedência da demanda  

Preliminar de nulidade da sentença afastada  

Desnecessidade da prova pericial e testemunhal 

 Infração administrativa consistente na 

utilização de atestado médico falso para abono 

de faltas  Processo administrativo que 

transcorreu regularmente, observados os 

princípios do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório  Prova que autoriza o 

reconhecimento do uso de documento falso  

Imputação que legitima a penalidade imposta  

Ilegalidade não configurada  Descabimento da 

revisão do mérito do ato administrativo pelo 

Poder Judiciário - Sentença mantida  Apelo 

desprovido.

Cuida-se de ação ajuizada por DENIS ROGER LEBRE 

PEREIRA em face da SECRETARIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

visando à declaração de autenticidade dos atestados médicos a provar 

sua inocência e, posteriormente, sua consequente reintegração ao cargo.

A r. sentença (fls. 468/474) julgou improcedente a 
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demanda, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, fixados R$ 500,00, isentando-o do pagamento 

do ônus da sucumbência por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, apela o autor, objetivando a inversão do 

julgado. Preliminarmente, alega terem sido violados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, porquanto o juiz indeferiu seus pedidos 

de perícia e oitiva de testemunha, relevantes para a demanda. Aduz que 

obteve o atestado médico mediante consulta regular e que este é 

legítimo, não havendo prova em sentido contrário. Requer, assim, sua 

reintegração ao serviço público.

Regularmente processado o recurso, foram 

apresentadas contrarrazões (fls. 489/492v).

É o relatório.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar arguida, 

consistente no cerceamento de defesa, em face do julgamento da lide, 

sem a realização da prova pericial e testemunhal requerida.

Não assiste razão ao apelante. 

Como é cediço, ao magistrado cumpre solucionar os 

litígios trazidos ao seu conhecimento, valendo-se do princípio do livre 

convencimento motivado. 

Nesse passo, entendendo o juiz “a quo” existirem nos 

autos provas suficientes a determinar o seu convencimento, 

absolutamente possível o julgamento antecipado da lide, sem implicar, 
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contudo, em aviltamento dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório. 

Na espécie, justificou o juiz a desnecessidade da 

realização de prova pericial e testemunhal.

A conduta sobre a qual se refere a demanda e o 

processo administrativo não envolve falsidade material do atestado 

médico, mas o uso de atestado médico cujo conteúdo é falso (falsidade 

ideológica). Como bem asseverou a r. sentença, o diagnóstico a respeito 

da veracidade das informações inseridas no documento não depende de 

perícia, mas sim de análise de todo o conteúdo fático.

A respeito da prova testemunhal requerida, esta 

também é prescindível. Observa-se às fls. 273/274 que, no bojo da 

instrução do processo administrativo instaurado contra o autor, o Sr. 

Gilberto Carneiro Frade prestou declarações na qualidade de testemunha 

da defesa, nada justificando a repetição de tal ato. Afinal, a análise da 

legalidade do ato administrativo demanda confrontar a prova produzida 

com a decisão proferida e verificação dos vícios eventual ocorrentes. 

Descabido o refazimento da prova, visando comprovar o desacerto do ato 

administrativo em sede controle jurisdicional.

Diante disso, verificam-se absolutamente dispensáveis 

e inócuas as provas pericial e testemunhal.

Dessa forma, não verificado o cerceamento de defesa, 

resta afastada a preliminar arguida.

Embora não caiba ao Poder Judiciário apreciar o 

mérito do ato administrativo, revisando-lhe a justiça ou rigor do 
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julgamento, é certo que não se exclui a verificação da legalidade e da 

legitimidade do ato. Nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Permitido é ao Poder Judiciário examinar o 

processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção 

disciplinar imposta é legítima à luz do devido processo legal material, 

e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. 

Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se 

foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, 

notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção 

da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites de 

sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da 

Administração quanto à escolha da pena aplicável dentre as 

consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação 

quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua 

imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os 

motivos e o conteúdo do ato de demissão, para julgar se ele é, ou 

não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial aos da 

proporcionalidade e razoabilidade. Em suma, o que se nega ao 

Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar 

a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser 

confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a 

substituição da discricionariedade legítima do administrador por 

arbítrio ilegítimo do juiz.”  1 

No que tange, designadamente, ao processo 

administrativo disciplinar, não há dúvida que se aplicam as garantias 

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa. Conforme preconizado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O princípio da ampla defesa é aplicável em 

qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o 

1Direito Administrativo Brasileiro / Hely Lopes Meirelles.  37ª ed.  São Paulo: Malheiros, 2011, p. 749.
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poder sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e 

jurídicas. É o que decorre do artigo 5º, LV, da Constituição e está 

também expresso no artigo 2º, parágrafo único, inciso X, da Lei nº 

9.784/99, que impõe, nos processos administrativos, sejam 

assegurados os “direitos à comunicação, à apresentação de 

alegações finais, à produção de provas e à interposição de 

recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 

situações de litígio”. O princípio do contraditório, que é inerente ao 

direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: 

quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida 

também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele 

supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu 

direito de resposta ou de reação.” 2

Com efeito, no exame dos autos, não se verifica que o 

procedimento administrativo tivesse deixado de transcorrer regularmente, 

observando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório, não sendo o caso de reconhecer que estivesse 

fundamentado em meras ilações.

Em que pese o louvável esforço empregado pelo 

apelante no sustento de suas razões, verifica-se dos autos que a r. 

sentença guerreada não merece reparos, uma vez que deu solução 

acertada à lide.

O nobre juiz sentenciante bem explicitou suas razões 

de decidir, as quais, passando a integrar esse decisum, merecem 

reprodução:

“(...) No caso em tela, constam nos autos diversos 

indícios e elementos de prova que coligados permitem concluir que a 

decisão administrativa foi acertada e encontra-se dentro dos 

2 Direito Administrativo - 20ª ed., São Paulo, Atlas, 2007, p.586.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
8ª Câmara de Direito Público

Apelação nº 0008394-38.2006.8.26.0114 - Campinas - Voto nº 2215 - 7/10

parâmetros de razoabilidade proporcionalidade, senão vejamos.

Em primeiro lugar, convém observar que o 

procedimento administrativo foi iniciado em razão de denúncia 

levada ao Diretor Geral do Presídio Professor Ataliba Nogueira, 

Marco Antônio Nogueira, informando que funcionários da Unidade 

estariam utilizando atestados médicos com declaração falsa. Nesse 

sentido, vide o depoimento juntado às fls. 230 dos autos.

Assim, foi instaurada sindicância para apurar o 

eventual uso de atestados médicos falsos, baixando-se a respectiva 

portaria (fls. 79).

Durante o procedimento investigativo preliminar, 

apurou-se que os servidores Luiz Carlos Nezo, Roberto do Santos, 

bem como o autor, apresentaram atestados (fls. 84/88), assinados 

pelo médico Ricardo Rezende Fernandes não faz parte do corpo 

clínico do hospital (fls. 81).

Ainda durante o procedimento de sindicância, o 

servidor Luiz Carlos Nezo, afirmou que obteve o atestado após 

consulta médica realizada no Hospital da Unicamp.

O autor também afirmou que, como motorista da 

escolta, sempre transportava presos para os hospitais locais, sendo 

que acabou conhecendo o médico Ricardo Rezende Fernandes. 

Declarou que, com problemas de saúde, procurou por esse médico 

no Hospital da Unicamp. Disse, ainda, que foi atendido pelo médico 

e nada pagou a ele. Afirmou que procurou pelo médico por mais de 

uma vez (fls. 156).

Durante o processo administrativo disciplinar 

alterou parcialmente sua versão, declarando que não se recordava 

de conhecia o médico Ricardo Rezende Fernandes. Também não 

soube precisar o problema de saúde que lhe levou a consultar o 

médico.

Ora, não é crível que o autor não conhecesse ou 

lembrasse do médico que lhe atendeu por mais de uma vez e lhe 

forneceu os atestados médicos. Também não é acreditável que o 

autor não se recordasse do problema de saúde que lhe levou a 
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realizar duas consultas no intervalo de quatro dias.

Como visto, o médico que firmou o atestado não 

prestava serviços ao Hospital Irmandade de Misericórdia de 

Campinas. 

Também foi apurado que o médico não pertencia 

ao quadro de servidores da Unicamp (fls. 178). E não foram 

encontrados e apresentados registros de atendimentos do autor e 

dos demais servidores realizados nestes hospitais.

Desperta a atenção, ainda, o fato de que os 

atestados fornecidos aos três servidores apontavam a mesma CID 

(29602), a qual não constaria na listagem do Código Internacional de 

Doenças. 

Mais ainda, o autor não apresentou qualquer 

receituário médico, comprovante de aquisição de eventuais 

medicamentos, exames realizados etc. 

Quanto à testemunha Gilberto Carneiro Frade, cujo 

depoimento está juntado às fls. 273 dos autos, é fato que não 

acompanhou os atendimentos supostamente prestados ao autor, 

sendo a mera alegação de que existiria a possibilidade de que outros 

profissionais também atuassem nos hospitais da PUC e da 

UNICAMP, insuficiente para romper a linha lógica dos fatos.

 Assim, sopesando a existência de denúncia 

reportando a utilização de atestados médicos com declarações 

falsas, a constatação de que o médico que firmou os atestados não 

integrava o quadro clínico da Irmandade de Misercórdia de 

Campinas, tampouco da Unicamp, as contradições nos depoimentos 

prestados pelo autor durante a sindicância e durante o processo 

administrativo disciplinar, a inexistência de documentos outros que 

comprovassem o atendimento ao autor, a utilização da mesma CID, 

inexistente, pelo mesmo médico, para o autor e dois colegas, conclui-

se que escorreito o juízo firmado pela autoridade administrativa. 

Considerando a gravidade concreta da falta 

funcional e a existência de previsão legal (arts. 251, V, 252 e 257, II, 

todos da Lei nº 10.261/68), não se vislumbra violação aos princípios 

http://www.jusbrasil.com/topicos/12181284/artigo-251-da-lei-n-10261-de-28-de-outubro-de-1968-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/topicos/12181111/inciso-v-do-artigo-251-da-lei-n-10261-de-28-de-outubro-de-1968-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/topicos/12181037/artigo-252-da-lei-n-10261-de-28-de-outubro-de-1968-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/topicos/12180626/artigo-257-da-lei-n-10261-de-28-de-outubro-de-1968-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/topicos/12180552/inciso-ii-do-artigo-257-da-lei-n-10261-de-28-de-outubro-de-1968-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/legislacao/223759/estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo-de-1968-lei-10261-68-s%C3%A3o-paulo-sp
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da razoabilidade e proporcionalidade na solução adotada pela 

Administração Pública, devendo prevalecer, in casu, a 

discricionariedade administrativa. Isso posto, e por tudo mais que 

dos autos consta (...)”

Conforme já mencionado, do exame dos autos, não se 

infere que a condução do procedimento administrativo tivesse 

desrespeitado o devido processo legal. Designadamente, quanto ao 

procedimento administrativo instaurado contra o autor, se observa que lhe 

foram oportunizadas as devidas garantias à ampla defesa e ao 

contraditório.

Portanto, não verificados elementos que pudessem 

caracterizar irregularidade, arbítrio ou desvio de finalidade no curso do 

procedimento administrativo disciplinar, de rigor reconhecer a legalidade 

do ato que resultou na demissão, não se caracterizando a perseguição 

política da qual alegou ser vítima, nem qualquer ato que desbordasse em 

imputação infundada ou arbitrariedade no tratamento dispensado ao 

servidor pela Administração.

A extensa motivação lançada as fls. 325/327 no 

parecer da Assessoria do Gabinete do Secretário dos Assuntos 

Penitenciários, demonstrando a presença de elementos que evidenciam o 

uso de atestado médico falso, bem como o conhecimento por parte do 

apelante da origem fraudulenta dos documentos, permite concluir pela 

legalidade da conclusão do procedimento administrativo, cabendo 

lembrar, conforme realçado na sentença guerreada que a pena imposta é 

compatível com a conduta imputada e devidamente comprovada.

Não cabe ao Poder Judiciário, conforme já acenado, 

imiscuir-se no mérito do ato administrativo.
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Dessa forma, ausente ilegalidade, inviável o 

atendimento à pretensão de reintegração, devendo ser mantida a 

r.sentença recorrida.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda 

matéria infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual 

acesso às vias extraordinária e especial, lembrando que não é necessária 

a menção de dispositivos legais para esse efeito, bastando que ela seja 

apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. 

STJ e 282 do E. STF). 

Nesse sentido:

“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, 

não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, 

pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente 

para a composição do litígio” (STJ-1ª T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. 

José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No mesmo sentido: 

RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP 

991.09.051344-5-EDcl)” 3

 

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

Manoel Ribeiro
Relator

3Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João 

Francisco N. da Fonseca.  45ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708  Nota 3ª ao artigo 535.
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