NOTÍCIAS STJ
03 a 07 de julho
DIREITO TRIBUTÁRIO
NORMA SOBRE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GESTORES POR TRIBUTOS NÃO PAGOS É
DECLARADA INCONSTITUCIONAL
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a inconstitucionalidade pretérita do artigo 8º do
Decreto-Lei 1.736/79 – perante a Constituição Federal de 1967, vigente à época de sua edição.
O artigo previa a responsabilidade solidária dos gestores nos casos em que as sociedades empresárias deixavam de
recolher tributos anteriormente retidos como o IPI ou Imposto de Renda.
O ministro relator do recurso no STJ, Og Fernandes, destacou que a CF/67 já previa a necessidade de lei
complementar para disciplinar questões relacionadas à responsabilidade tributária. A regulamentação de tal matéria
por meio de legislação ordinária, segundo o relator, tornou evidente a incompatibilidade da norma com a Constituição
então vigente.
“Considerando que à época em que se editou o Decreto-Lei 1.736/79 a ordem constitucional já exigia lei
complementar para tratar de responsabilidade tributária, o fenômeno da inconstitucionalidade formal pretérita é algo
que se constata”, resumiu o ministro.
Parâmetro de validade
A Fazenda Nacional, com base no artigo 8º do decreto-lei, pretendia redirecionar a responsabilidade da empresa aos
seus sócios gerentes e demais pessoas com poderes de gestão, independentemente da existência de "vinculação ao
fato gerador da respectiva obrigação" ou da prática de algum dos atos previstos no artigo 135 do Código Tributário
Nacional (CTN). Para a Fazenda, o artigo 8º reproduzia princípios dos artigos 124 e 135 do CTN, que é uma lei
complementar.
Em seu voto, acompanhado pelos demais ministros da Corte Especial, Og Fernandes disse que a correspondência
do artigo 8º com outras leis federais não é relevante para a controvérsia, já que o ponto central da análise é a
observância da Constituição vigente no momento da edição do decreto-lei. “O parâmetro de validade da lei não
corresponde a outras leis (penais ou tributárias), mas à Constituição vigente à época em que referida lei foi editada”,
disse.
O ministro rejeitou a tese também por entender que o artigo 135 do CTN não reservou ao legislador ordinário, “em
momento algum”, a tarefa de especificar as hipóteses nas quais a responsabilização solidária alcançaria os gestores
da empresa.
No caso analisado, segundo Og Fernandes, a declaração incidental de inconstitucionalidade em recurso especial
tornou-se possível porque a questão não foi debatida na instância de origem, que decidiu a controvérsia apenas com
base na legislação infraconstitucional.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1419104
DIREITO CIVIL
FAZENDA É CONDENADA A INDENIZAR AGRICULTOR BALEADO POR CASEIRO
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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o nexo de causalidade entre vínculo de emprego
e fato danoso e determinou o pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais a um
agricultor baleado pelo caseiro de uma fazenda. A responsabilidade civil pela reparação foi atribuída à empresa
empregadora do caseiro, condenada a pagar a indenização, pois ele estava no desempenho de suas funções no
momento do evento danoso.
“O empregador responde pelos atos de seu empregado em razão de exercer sobre ele relação hierárquica de mando
ou autoridade concernente ao exercício do trabalho que lhe compete. Nessas circunstâncias, o empregado age por
conta, direção e interesse do empregador”, destacou a ministra Nancy Andrighi, relatora, ao dar provimento ao
recurso do agricultor.
Disputa por água
O agricultor, vizinho da fazenda onde trabalhava o caseiro, estava sendo impedido de usufruir da água que provinha
daquelas terras, o que motivou a ida de seu filho até a fonte para certificar-se da causa da interrupção do
fornecimento.
Conforme o processo, ao chegar à fonte da água, o filho do agricultor encontrou o caseiro, com quem discutiu. Ao
saber do ocorrido, o agricultor se dirigiu à fazenda e foi recebido a tiros pelo empregado da propriedade, ficando
gravemente ferido.
O juiz de primeiro grau condenou a fazenda a indenizar a vítima, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(TJRS) reformou a sentença por entender que não houve responsabilidade dos patrões do caseiro. De acordo com o
TJRS, o incidente entre o caseiro e o agricultor ficou no campo da desavença pessoal, motivada pela discussão
anterior com o filho, e não teve relação com o trabalho desempenhado pelo empregado da fazenda.
No entanto, para a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, o fato não teria ocorrido se o caseiro não
desempenhasse suas atividades em favor dos donos da fazenda. Segundo ela, os tiros foram dados pelo caseiro no
exercício de suas atribuições funcionais.
Relação essencial
“De fato, a relação de emprego é essencial à configuração do nexo causal, pois o empregado atuava, na
oportunidade, representando os recorridos na realização do trabalho que lhe foi confiado, qual seja, o de zelar pela
manutenção da propriedade a eles pertencente”, destacou.
“Mesmo que se considerasse que a desavença havida entre o filho do recorrente e o empregado dos recorridos foi a
única causa do fato danoso, deve-se concluir que referido desentendimento foi propiciado pelo trabalho confiado ao
citado empregado – relativo à administração da fonte de água controvertida”, acrescentou a ministra.
Com base nessas conclusões, a turma restabeleceu a sentença que havia reconhecido a responsabilidade objetiva
da empregadora do caseiro.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1433566
SEGURADORA RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR DANOS EM VEÍCULO SOB GUARDA DE OFICINA
CREDENCIADA
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a responsabilidade solidária de seguradora de
veículos em razão de furto de peça e avarias ocorridas nas dependências de oficina credenciada. O entendimento,
que restabeleceu a sentença, foi proposto pelo relator do recurso, ministro Luis Felipe Salomão, e baseou-se no
dever de cautela e na teoria da guarda.
Após o sinistro, o segurado levou seu caminhão para a primeira oficina indicada pela seguradora, onde seriam feitos
os reparos necessários. Foi realizada uma vistoria e constatado que, a exceção das peças avariadas no acidente,
todas as outras peças do caminhão se encontravam em perfeito estado.
Em razão do alto valor cobrado pelo serviço, o reparo não pôde ser realizado pela primeira oficina. O caminhão foi,
então, levado para a segunda oficina, por indicação da seguradora, onde foi feita uma nova vistoria e constatado o
desaparecimento do tacógrafo. Também foi verificado que o para-brisa traseiro estava quebrado.
O reparo, que estava contratualmente previsto para ser realizado em 30 dias, foi concluído em 102 dias. Diante disso,
o segurado pediu ressarcimento dos danos causados e o pagamento de lucros cessantes pela demora no conserto
do caminhão, que era seu instrumento de trabalho.
Responsabilização
A sentença concluiu que houve responsabilidade da seguradora pelo furto do tacógrafo e pelo dano causado ao parabrisa nas dependências da primeira oficina, condenando-a também ao pagamento de lucros cessantes.
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) reformou a sentença, afastando a responsabilidade da seguradora, pois
concluiu que os danos causados ao caminhão deveriam ser custeados somente pela primeira oficina, que teria
causado os prejuízos ao segurado.
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No recurso especial, o segurado alegou que “não teve opção de escolha do local onde seriam feitos os reparos no
veículo acidentado e que essa escolha ficou a cargo da seguradora”. Sustentou, ainda, que “a partir do momento em
que o fornecedor toma para si, literalmente, o objeto mediato do contrato e o deposita em mãos de terceiro,
sobretudo por ele escolhido, passa a ser o responsável pelo que venha a acontecer com esse objeto, porque essa
responsabilidade se relaciona com a prestação do serviço contratado propriamente dito”.
Dever de guarda
Em seu voto, Salomão explicou que a responsabilidade do segurador, afirmada pelo recorrente, pelo furto e
depredação do para-brisa “não se relaciona diretamente com o contrato de seguro”, mas sim com o “dever geral de
cautela que se exige em relação aos bens de outrem”.
Segundo o ministro, o dever de cautela e a teoria da guarda são aplicados ao caso, conforme estabelece o artigo 629
do Código Civil, que trata da obrigação de restituir os bens da mesma forma em que foram entregues.
Para ele, “é nítida a responsabilidade da seguradora pela má escolha da concessionária credenciada”. Afirmou,
ainda, que “o furto do tacógrafo e a destruição do para-brisa devem ser considerados má prestação do serviço,
porque representaram falha na guarda do bem”.
De acordo com o relator, a responsabilidade da seguradora só seria afastada se a concessionária tivesse sido
escolhida livremente pelo segurado, o que não ocorreu.
Lucros cessantes
Com relação aos lucros cessantes, Salomão esclareceu que a obrigação de serem pagos “se fundamenta, aqui sim,
no descumprimento do contrato, verificado na imposição de prazo exagerado (102 dias) para reparo do sinistro, que
teria levado, segundo as instâncias ordinárias, à impossibilidade de retomada de seu trabalho pelo segurado”.
Devendo corresponder a 72 dias, prazo que extrapolou os 30 dias inicialmente previstos.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1341530
PENAL/PROCESSO PENAL
REJEITADO PEDIDO PARA ANULAR SENTENÇA DE EX-DEPUTADO CONDENADO NA CAIXA DE PANDORA
O ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido de extensão dos
efeitos de uma decisão de outubro de 2016 da Quinta Turma, que suspendeu a fase de interrogatórios da Operação
Caixa de Pandora para a reabertura da fase de instrução probatória. O pedido de extensão foi feito pelo ex-deputado
distrital Odilon Aires.
Para o ministro relator, a situação do ex-deputado é diferente da dos outros réus que foram beneficiados com a
decisão de periciar os equipamentos de gravação utilizados pelo delator Durval Barbosa em 2009, no curso das
investigações sobre suposto esquema de distribuição ilícita de recursos à base aliada do governo do Distrito Federal.
Reynaldo lembrou que o ex-governador José Roberto Arruda e os demais reclamantes ainda não foram
sentenciados, o que permitiu o deferimento da medida para periciar os equipamentos, decisão tomada após a análise
da reclamação feita pela defesa. Para o magistrado, a situação do ex-deputado difere do contexto analisado na
reclamação.
“Já no caso dos autos, os reclamantes, que nunca é demais lembrar: ainda não foram sentenciados, não só
consideram que as buscas dos aparelhos de gravação que contêm imagens e/ou áudios seus não foram
devidamente exauridas como também indicam um provável local em que tais aparelhos podem, ainda, ser
encontrados”.
Sentença condenatória
O ex-deputado já foi sentenciado, e os equipamentos mencionados pela defesa do parlamentar foram extraviados,
inviabilizando, na visão do ministro, qualquer tipo de perícia ou reabertura da fase de instrução.
Segundo o relator, o pedido de extensão dos efeitos da decisão não pode ser atendido, devido às diversas diferenças
entre a situação processual de Odilon Cavalcanti comparada aos demais réus.
“Com isso em mente, vê-se que o próprio pedido formulado nesta petição é desarrazoado na medida em que requer
a anulação de sentença para que seja restaurada a fase de instrução probatória de maneira que permita ao
postulante “se manifestar quanto ao resultado das diligências determinadas na liminar deferida na presente
Reclamação”, coisa que ele já fez nas alegações finais”, esclareceu o magistrado.
Além disso, o relator destacou que a anulação de sentença condenatória não é possível na via processual escolhida
(uma reclamação) por configurar indevida supressão de instância.
Odilon Aires foi condenado por corrupção passiva a nove anos e quatro meses de reclusão em maio de 2017, em
uma das ações penais oriundas da Operação Caixa de Pandora.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): Rcl 34135
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ERRO EM RECURSO LEVA STJ A RESTABELECER PRISÃO DOMICILIAR DE ABDELMASSIH
Um erro quanto ao recurso manejado pelo Ministério Público levou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a
restabelecer a decisão que concedeu prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmassih. Conforme jurisprudência
consolidada da corte, não cabe mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao recurso interposto pelo
Ministério Público de São Paulo (MPSP), o que ocorreu no caso.
O pedido de prisão domiciliar foi atendido pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais dos Presídios da Comarca
de Taubaté (SP), sob o fundamento de que a saúde de Abdelmassih está debilitada e que a penitenciária não teria
condições estruturais para seu tratamento.
O MPSP recorreu por meio de um agravo em execução contra a medida e, para garantir a suspensão da decisão que
colocava o ex-médico em prisão domiciliar, impetrou mandado de segurança. No julgamento desse mandado de
segurança, uma liminar foi dada por desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o que levou o
condenado novamente ao regime fechado.
Sua defesa, então, impetrou habeas corpus junto ao STJ, protestando contra o efeito suspensivo concedido pela
liminar do TJSP.
O julgamento da questão urgente coube à presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, em razão do período de férias
forenses, durante o mês de julho. Ao analisar a matéria processual trazida no pedido de liminar, a ministra confirmou
que configura constrangimento ilegal a utilização de mandado de segurança para restabelecer prisão na pendência
de recurso interposto. Trata-se de entendimento consolidado pelo tribunal há muito tempo.
Assim, fica restabelecida a decisão do juízo de primeira instância, que concedeu a prisão domiciliar mediante o
cumprimento das condições impostas na própria decisão.
O julgamento final do habeas corpus caberá à Quinta Turma do STJ. Desde 17 de agosto de 2009, Abdelmassih
cumpre pena de 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes em sua clínica de reprodução humana.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 405735
NEGADO PEDIDO DE LULA PARA SUSPENDER DILIGÊNCIAS SOBRE DESTINAÇÃO DE BENS DO ACERVO
PRESIDENCIAL
O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido de liminar feito pela defesa do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender diligências em curso sobre a real propriedade de bens do acervo
presidencial.
Após pedido do Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, solicitou à Secretaria
da Presidência da República o exame de bens apreendidos no âmbito da Operação Lava Jato para verificar se os
itens deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União, ou se são objetos pessoais do ex-presidente.
A defesa de Lula alegou constrangimento ilegal com o procedimento, decorrente da absoluta incompetência da
autoridade coatora para praticar tal ato, e disse que o ex-presidente corre o risco de perda de titularidade dos bens.
Por isso, pediu a suspensão do procedimento.
Para o ministro relator, não há flagrante ilegalidade na medida adotada pelo juiz Sérgio Moro, o que inviabiliza a
concessão da liminar. Fischer explicou que a destinação de bens objeto de busca e apreensão criminal compete ao
juízo criminal que detém a custódia dos bens arrecadados, e se houver dúvida acerca de sua real propriedade, o
juízo pode praticar atos com o objetivo de esclarecê-la antes de decidir pela devolução ao legítimo proprietário.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RMS 54423
ACUSADO DE FRAUDAR SAQUES DE FGTS CONTINUA EM PRISÃO PREVENTIVA
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido liminar de revogação da
prisão de homem investigado por participação em suposto esquema de fraudes no saque de valores do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em Porto Velho. Na análise do pedido de urgência, a ministra entendeu não
ter havido evidente abuso de poder ou situação constrangedora que pudesse justificar a liberdade do acusado.
De acordo com a ação penal, o homem foi preso pela Polícia Federal em agência da Caixa Econômica na capital
roraimense após ter realizado saques fraudulentos em diversas contas. Durante a abordagem policial, o investigado
teria afirmado que uma terceira pessoa solicitou os saques e repassou a ele os dados necessários para a operação.
No pedido de habeas corpus, a defesa alega demora para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
Federal, além da inexistência de motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva.
Prisão recente
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A ministra Laurita Vaz afirmou que não é possível reconhecer, a princípio, a procedência da alegação de excesso de
prazo na formação da culpa ou na prisão, realizada em junho de 2017. Além disso, a ministra ressaltou que a matéria
tratada no habeas corpus não foi discutida pelo Tribunal Federal da 1ª Região, motivo pelo qual a análise do pedido
pelo STJ configuraria supressão de instância.
“Assim, a espécie em testilha não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em
caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável
no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito”, afirmou a
presidente.
O mérito do habeas corpus será decidido pela Quinta Turma, sob a relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 405750
NEGADO PEDIDO DE LIBERDADE A ESTUDANTE DA USP ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido de liminar em habeas
corpus impetrado por um estudante da Universidade de São Paulo (USP) preso pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
De acordo com a denúncia, o estudante foi flagrado com cerca de 390 gramas de maconha e 48 comprimidos de
ecstasy. Como a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a defesa do universitário impetrou habeas corpus
no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que denegou a ordem.
Instrução incompleta
No novo pedido de liberdade feito ao STJ, a defesa alegou ausência de fundamentação do decreto prisional que
justificasse a medida, mas deixou de juntar ao processo cópia da decisão do TJSP, o que inviabilizou a análise do
constrangimento ilegal apontado.
Ao negar o pedido de liminar, a ministra Laurita Vaz alertou que o impetrante tem a responsabilidade de fazer “a
correta e completa instrução do remédio constitucional do habeas corpus, bem como narrar adequadamente a
situação fática”.
Foram solicitadas mais informações ao TJSP, bem como o encaminhamento do acórdão que negou o primeiro
habeas corpus, para posterior análise do mérito do pedido pela Quinta Turma, sob a relatoria do ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 405714
MANTIDA ORDEM DE PRISÃO DE EMPRESÁRIO CONDENADO NA OPERAÇÃO LAVA JATO
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer negou pedido liminar de revogação da ordem de prisão
decorrente de condenação em segunda instância proferida contra o empresário Marcio Andrade Bonilho, condenado
a sete anos e nove meses de reclusão, no regime semiaberto, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização
criminosa no âmbito da Operação Lava Jato.
A condenação foi fixada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que, com base na posição do Supremo
Tribunal Federal (STF), determinou a expedição imediata do mandado de prisão após esgotada a jurisdição de
segundo grau, com a análise de eventuais recursos apresentados.
Todavia, segundo a defesa do empresário, o entendimento do STF no sentido de autorizar o início da execução da
pena após a confirmação da sentença em segundo grau não teria caráter vinculativo, ou seja, dependeria da análise
do caso concreto. Ainda de acordo com a defesa, a saúde do empresário é frágil e exige cuidados médicos
específicos.
Esgotamento
O ministro Felix Fischer lembrou que o TRF4 condicionou a expedição do mandado de prisão contra o empresário ao
esgotamento do julgamento no próprio tribunal, o que significa o encerramento do prazo para interposição de recurso
com efeito suspensivo ou, caso apresentado, a conclusão do respectivo julgamento. Segundo o ministro, a conclusão
do tribunal federal está em consonância com os julgamentos mais recentes do STF e do STJ.
O mérito do habeas corpus ainda deverá ser julgado pela Quinta Turma, que retoma as sessões de julgamento em
agosto.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 404835
PROCESSO CIVIL
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REPETITIVO DISCUTE PRAZO PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÃO DE USINA NO RIO
MANSO
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo
prescricional para o ajuizamento de ações de indenização por terceiros prejudicados pela construção da Usina
Hidrelétrica de Manso, em Mato Grosso.
Com o julgamento, o colegiado decidirá se o prazo inicial para propositura dos processos deve ser contado a partir da
data de construção da usina ou da negativa de pagamento em consequência da não inclusão do nome do suposto
lesado no acordo entabulado perante a Justiça Federal.
A afetação do tema como repetitivo foi proposta pelo ministro Luis Felipe Salomão. Conforme estipula o artigo 1.037,
inciso II, do Código de Processo Civil, o ministro também determinou a suspensão de todos os processos individuais
e coletivos que discutam questão idêntica à afetada pela seção. Ficam ressalvadas a possibilidade de propositura de
novas ações e a continuidade de transações já realizadas ou que vierem a ser concluídas.
Acordo
Em um dos recursos apontados como representativos da controvérsia, a autora alegou que trabalhava em pequenas
lavouras na região do Rio Manso até ser atingida pela formação da barragem. Segundo a agricultora, de forma
equivocada, ela não foi reconhecida como pessoa atingida pela barragem no acordo firmado na Justiça Federal entre
o Ministério Público Federal, o Movimento dos Atingidos por Barragens e Furnas Centrais Elétricas.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu que o prazo prescricional de três anos deve ser contado a partir da
data de violação do direito, ou seja, a partir da construção e instalação da usina, em 2000. A agricultora, por sua vez,
defende que o marco inicial deveria ser o efetivo ato lesivo – a exclusão de seu nome entre as vítimas da construção
da barragem.
Recursos repetitivos
O CPC/2015 regula nos artigos 1.036 a 1.041 o julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos
especiais que tenham controvérsias idênticas. Conforme previsto nos artigos 121-A do RISTJ e 927 do CPC, a
definição da tese pelo STJ vai servir de orientação às instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aos juizados
especiais, para a solução de casos fundados na mesma controvérsia.
A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de recursos para o STJ e em
outras situações processuais, como a tutela da evidência (artigo 311, II, do CPC) e a improcedência liminar do pedido
(artigo 332 do CPC).
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1665598 e REsp 1667189
DIREITO ADMINISTRATIVO
AÇÃO QUE APURA IRREGULARIDADES NA CIDADE DA MÚSICA DEVE PROSSEGUIR
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso da construtora Andrade Gutierrez contra o
recebimento de uma ação de improbidade administrativa que apura supostas irregularidades na construção da
Cidade da Música, no Rio de Janeiro. A obra foi entregue em 2009 e teria custado, segundo o processo, R$ 490
milhões. O orçamento inicial era de R$ 80 milhões.
O relator do recurso, ministro Herman Benjamin, explicou que a decisão de recebimento da ação de improbidade foi
correta e “devidamente fundamentada”, já que não se trata de uma antecipação da sentença de mérito.
“O julgador originário dedicou linhas suficientes ao recebimento da demanda, fato que apenas reforça a existência de
indícios de ato ímprobo, que, a despeito de não conduzirem inexoravelmente a uma condenação, merecem ser
investigados”, afirmou o relator.
A construtora defendeu a tese da impossibilidade do recebimento da ação sem provas concretas de atos ímprobos.
Para a Andrade Gutierrez, a ação fazia menções genéricas ao suposto superfaturamento da obra nos aditivos
assinados e não especificava o polo passivo da demanda, citando gestores públicos e construtoras.
O ministro citou o artigo 17, parágrafo 8º, da Lei de Improbidade Administrativa, em que o legislador deixou expressa
a recomendação de dar prosseguimento à demanda nos casos de dúvida, sem que isso signifique um julgamento de
mérito antecipado.
Tripla garantia
O recebimento da ação, segundo o relator, oferece tripla garantia aos envolvidos no processo: “Ao autor, que terá a
oportunidade de robustecer em instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual,
obterão resposta definitiva; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da demanda.”
Herman Benjamin destacou a possibilidade de condenação em decorrência de ato culposo por parte de empresas
com vasta experiência em contratações com o poder público.
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“A Lei de Improbidade Administrativa admite condenação com amparo em culpa, e esta corte entende que a vasta
experiência em contratações com o poder público justifica, em tese, a caracterização do elemento subjetivo a
justificar a condenação por improbidade em hipóteses de fraude à licitação”, disse.
Além disso, o relator ratificou a possibilidade de um pedido de indenização por danos morais coletivos dentro de uma
ação de improbidade, não existindo irregularidades nesse ponto.
Os ministros lembraram que a decisão não entra no mérito se houve ou não irregularidades na construção, apenas
garante o prosseguimento da demanda no juízo competente, que decidirá sobre o mérito da condenação pleiteada
pelo Ministério Público.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1666454
PREFEITURA DE SÃO PAULO PODE USAR MULTAS PARA PAGAR PESSOAL DA CET ATÉ DECISÃO FINAL
DA JUSTIÇA
O município de São Paulo poderá utilizar recursos provenientes de multas para o pagamento de pessoal da
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) enquanto não houver trânsito em julgado da ação proposta pelo
Ministério Público com o objetivo de cessar essa prática.
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, deferiu um pedido para suspender os efeitos
de sentença que proibia o município de utilizar os recursos oriundos de multas para pagamento de funcionários da
CET, reconsiderando decisão anterior do tribunal, de janeiro deste ano.
Para a ministra, a questão é sensível por envolver recursos públicos, sendo inviável a interferência do Poder
Judiciário por meio de decisões que afetem o planejamento orçamentário da prefeitura antes do trânsito em julgado
do processo.
“É de se concluir, portanto, que qualquer alteração no destino dos recursos do FMDT deve ser efetivada somente
após a tutela definitiva ocorrida nas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público estadual, a permitir que a
municipalidade possa adequar seu orçamento e sua estrutura organizacional de modo a evitar a repercussão nas
previsões orçamentárias de outros setores sensíveis da administração”, afirmou a ministra.
Ela explicou que as mudanças na destinação dos recursos não podem ocorrer de forma abrupta, já que poderiam
inviabilizar as atividades desenvolvidas pela CET, tais como a organização, segurança e educação do trânsito na
cidade.
Impacto orçamentário
A presidente do STJ destacou informações da prefeitura segundo as quais o indeferimento da medida implicaria o
remanejamento de R$ 713 milhões do tesouro municipal de outras áreas para o pagamento dos funcionários da CET.
O replanejamento orçamentário, segundo a ministra, somente deve ser feito após uma decisão judicial definitiva, de
modo a evitar a repercussão nas previsões orçamentárias de outros setores da administração.
Laurita Vaz disse que o fato de ter havido uma sentença favorável ao pedido do Ministério Público não afasta a
necessidade da manutenção dos efeitos da decisão suspensiva concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
para que o município possa continuar utilizando o recurso das multas para o pagamento de pessoal da CET até
decisão definitiva em sentido oposto.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): SLS 2193
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