DECISÕES IMPORTANTES DO STJ – 31/10/2012

PAD. COMISSÃO. ESTABILIDADE DOS MEMBROS NO SERVIÇO PÚBLICO.
A Seção, por maioria, entendeu que não é nulo processo administrativo disciplinar – PAD
conduzido por servidores que não possuam estabilidade no atual cargo que ocupam, desde
que já tenham adquirido a estabilidade no serviço público. O art. 149 da Lei n. 8.112/1990
dispõe que o PAD será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis. No
caso, um dos membros da comissão processante ainda se encontrava em estágio probatório
relativo ao cargo de auditor fiscal, mas, em virtude de já ter ocupado outro cargo por cerca de
dez anos (técnico da Receita Federal), já era estável no serviço público. Ressaltou-se,
ademais, que não se evidenciou nenhum prejuízo ao procedimento administrativo instaurado,
visto que o referido servidor não havia participado da fase conclusiva, por ter sido substituído
cerca de três meses depois de instaurado o processo. Acrescentou-se, ainda, que, em virtude
da nova configuração administrativa, na qual são criados muitos órgãos correicionais, é comum
encontrar servidores nesses quadros que não tenham estabilidade no cargo, embora sejam
estáveis no serviço público. Por fim, asseverou-se que a Lei n. 8.112/1990, ao disciplinar o
exercício do servidor em estágio probatório (art. 20, §§ 3º, 4º e 5º, Lei n. 8.112/1990) não veda
sua participação em comissão de sindicância ou disciplinar. Portanto, a estabilidade exigida no
art. 149 da mencionada lei deve ser aferida no serviço público, não no cargo. MS 17.583-DF,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 12/9/2012 (ver Informativo n. 503).

DECISÃO STJ – INFO 505
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
As ações de indenização contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Por se
tratar de norma especial, que prevalece sobre a geral, aplica-se o prazo do art. 1º do Dec. n.
20.910/1932, e não o de três anos previsto no CC. Precedentes citados: EREsp 1.081.885-RR,
DJe 1º/2/2011 e AgRg no Ag 1.364.269-PR, DJe 24/9/2012. AgRg no AREsp 14.062-RS, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 20/9/2012.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DISCIPLINAR

(PAD).

É possível a demissão de servidor por improbidade administrativa em processo
administrativo disciplinar. A pena de demissão não é exclusividade do Judiciário, sendo
dever indeclinável da Administração apurar e, eventualmente, punir os servidores que vierem a
cometer ilícitos de natureza disciplinar, conforme o art. 143 da Lei n. 8.112/1990. Conforme o
entendimento da Terceira Seção do STJ, em face da independência entre as esferas
administrativas e penais, o fato de o ato demissório não defluir de condenação do servidor
exarada em processo judicial não implica ofensa aos ditames da Lei n. 8.492/1992, nos casos
em que a citada sanção disciplinar é aplicada como punição a ato que pode ser classificado
como de improbidade administrativa, mas não está expressamente tipificado no citado diploma
legal, devendo, nesses casos, preponderar a regra prevista na Lei n. 8.112/1990. Precedentes
citados: MS 15.054-DF, DJe 12/19/2011, e MS 12.536-DF, DJe 26/9/2008. MS 14.140-DF, Rel.
Min. Laurita Vaz, julgado em 26/9/2012.

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO VINCULADO. TEORIA DOS
MOTIVOS DETERMINANTES.
Há direito líquido e certo ao apostilamento no cargo público quando a Administração
Pública impõe ao servidor empossado por força de decisão liminar a necessidade de
desistência da ação judicial como condição para o apostilamento e, na sequência,
indefere o pleito justamente em razão da falta de decisão judicial favorável ao agente. O
ato administrativo de apostilamento é vinculado, não cabendo ao agente público indeferi-lo se
satisfeitos os seus requisitos. O administrador está vinculado aos motivos postos como
fundamento para a prática do ato administrativo, seja vinculado seja discricionário,
configurando vício de legalidade – justificando o controle do Poder Judiciário – se forem
inexistentes ou inverídicos, bem como se faltar adequação lógica entre as razões expostas e o
resultado alcançado, em atenção à teoria dos motivos determinantes. Assim, um
comportamento da Administração que gera legítima expectativa no servidor ou no
jurisdicionado não pode ser depois utilizado exatamente para cassar esse direito, pois seria, no
mínimo, prestigiar a torpeza, ofendendo, assim, aos princípios da confiança e da boa-fé
objetiva, corolários do princípio da moralidade. MS 13.948-DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 26/9/2012.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
NULIDADE POR IMPEDIMENTO DE SERVIDOR.

DISCIPLINAR

(PAD).

Há nulidade em processo administrativo disciplinar desde a sua instauração, no caso em
que o servidor que realizou a sindicância investigatória determinou, posteriormente, a
abertura do processo disciplinar, designando os membros da comissão processante. A
imparcialidade, o sigilo e a independência materializam os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, devendo nortear os trabalhos da comissão que dirige o
procedimento administrativo, conforme dispõe o art. 150 da Lei n. 8.112/1990. O art. 18, II, da
Lei n. 9.784/1999 prevê o impedimento para atuar em processo administrativo do servidor ou
autoridade que dele tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou
representante. A instauração do PAD envolve, ainda que em caráter preliminar, juízo de
admissibilidade, em que é verificada a existência de indícios suficientes a demonstrar que
ocorreu transgressão às regras de conduta funcional. Por isso, não se pode admitir que o
servidor que realizou as investigações e exarou um juízo preliminar acerca da possível
responsabilidade disciplinar do sindicado, considerando patentes a autoria e materialidade de
infração administrativa, determine a instauração do processo administrativo e, em seguida,
aprove o relatório final produzido. Precedente citado: MS 14.135-DF, DJe 15/9/2010. MS
15.107-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 26/9/2012.

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LAUDO MÉDICO PARA SI
PRÓPRIO.
Emitir laudo médico de sua competência em seu próprio benefício caracteriza ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública
(art. 11 da Lei n. 8.429/1992). Conforme jurisprudência desta corte, não se pode confundir
improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo
elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável o dolo para caracterizá-la. No
caso do art. 11 da lei de improbidade administrativa, o elemento subjetivo necessário é o dolo
eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração
Pública. Assim, não se exige a presença de intenção específica para caracterizar o ato como
ímprobo, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é
inescusável, evidencia a presença do dolo. Dessa forma, não há como afastar o elemento
subjetivo daquele que emite laudo médico para si mesmo. Precedentes citados: AIA 30-AM,

DJe 28/9/2011, e AgRg no AREsp 8.937-MG, DJe 2/2/2012. AgRg no AREsp 73.968-SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 2/10/2012.

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE DE CARGA PELA ECT. ROUBO. FORÇA MAIOR.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), ao prestar serviço de coleta,
transporte e entrega domiciliar de fitas de vídeo mediante Sedex, não responde pelos
danos decorrentes do roubo da carga, salvo se demonstrado que a transportadora não
adotou as cautelas necessárias. O STF, ao julgar a ADPF 46-DF, restringiu à categoria de
serviço público stricto sensu (regime de privilégio) as atividades postais descritas no art. 9º da
Lei n. 6.538/1978, excluindo do regime especial a distribuição de outros tipos de encomendas
ou impressos. O serviço de coleta, transporte e entrega domiciliar de fitas de vídeo, ainda que
exercido pelos Correios, caracteriza atividade econômica típica, devendo ser observado o
regime de direito privado aplicável a empresas de transporte de carga, com as quais a ECT
concorre no mercado. O art. 17, I, da Lei n. 6.538/1978 exclui a responsabilidade objetiva da
empresa exploradora de serviço postal pela perda ou danificação de objeto postal em caso de
força maior, cuja extensão conceitual abarca a ocorrência de roubo das mercadorias
transportadas. Atualmente, a força maior deve ser entendida como espécie do gênero fortuito
externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao
chamado fortuito interno. O roubo mediante uso de arma de fogo é fato de terceiro equiparável
à força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade
civil objetiva, por se tratar de fato inevitável e irresistível que gera uma impossibilidade absoluta
de não ocorrência do dano. Não é razoável exigir que os prestadores de serviço de transporte
de cargas alcancem absoluta segurança contra roubos, uma vez que a segurança pública é
dever do Estado, também não havendo imposição legal obrigando as empresas
transportadoras a contratar escoltas ou rastreamento de caminhão e, sem parecer técnico
especializado, nem sequer é possível presumir se, por exemplo, a escolta armada seria eficaz
para afastar o risco ou se o agravaria pelo caráter ostensivo do aparato. O exame quanto à
falta de cuidado da transportadora, evidentemente, depende das circunstâncias peculiares de
cada caso concreto, não bastando as afirmações de que outros assaltos semelhantes já
haviam ocorrido e de que a ocorrência de um assalto não representa circunstância imprevisível
em uma metrópole. Mesmo que a relação jurídica se sujeitasse ao regime público de
responsabilidade civil do Estado, previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, como
entendeu o acórdão recorrido, a solução seria a mesma, com a exclusão da responsabilidade
dos Correios pelo roubo de mercadorias. Precedentes citados do STF: RE 109.615-RJ, DJ
2/8/2006; do STJ: REsp 435.865-RJ, DJ 12/5/2003; REsp 927.148-SP, DJe 4/11/2011; REsp
721.439-RJ, DJ 31/8/2007, e REsp 135.259-SP, DJ 2/3/1998. REsp 976.564-SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em 20/9/2012.
DIREITO CIVIL.
CONTRATADO.

RESPONSABILIDADE

CIVIL.

FALHA

NO

SERVIÇO

POSTAL

É cabível a indenização por danos morais ao advogado que, em razão da entrega tardia
da petição ao tribunal da prestadora de serviços contratada, teve o recurso considerado
intempestivo. O fato de a ECT inserir-se na categoria de prestadora de serviço público não a
afasta das regras próprias do CDC quando é estabelecida relação de consumo com seus
usuários. É direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral, nos termos dos arts. 6º, X, e 22, caput, do CDC. As empresas públicas prestadoras
de serviços públicos submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva prevista no art.
14 do código supradito. Essa responsabilidade pelo risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF) é
confirmada e reforçada com a celebração de contrato de consumo, do qual emergem deveres
próprios do microssistema erigido pela Lei n. 8.078/1990. Assim, a empresa fornecedora será
responsável se o defeito ou a falha no serviço prestado for apto a gerar danos ao consumidor.
A comprovação da gravidade do ato ilícito gera, ipso facto, o dever de indenizar em razão de
uma presunção natural, que decorre da experiência comum, de que houve um abalo
significativo à dignidade da pessoa. Portanto, o dano moral é in re ipsa, extraído não
exatamente da prova de sua ocorrência, mas da análise da gravidade do ato ilícito em
abstrato. REsp 1.210.732-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/10/2012.

DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. RECURSO
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ).
Não é possível exigir a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função
de interpretação equivocada de lei. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 deve ser
interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do
direito, como a boa-fé. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta
erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa
expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra
a restituição, ante a boa-fé do servidor público. Precedentes citados do STF: MS 25641, DJe
22/2/2008 ; do STJ: EDcl no RMS 32.706-SP, DJe 9/11/2011; AgRg no Ag 1.397.671-RS, DJe
15/8/2011; AgRg no REsp 1.266.592-RS, DJe 13/9/2011; REsp 1.190.740-MG, DJe 12/8/2010;
AgRg no Ag 1.030.125-MA, DJe 1º/9/2008; AgRg nos EDcl no Ag 785.552-RS, DJ 5/2/2007;
MS 10.740-DF, DJ 12/3/2007, e EDcl no RMS 12.393-PR, DJ 6/6/2005. REsp 1.244.182-PB,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
A concessão de aposentadoria especial a servidor público depende de comprovação da
efetiva nocividade da atividade realizada de forma permanente, nos termos do art. 57 da
Lei n. 8.213/1991, enquanto não editada lei complementar que discipline o assunto. A EC
n. 20/1998 garantiu o direito à concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos
que exerçam atividades em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O art.
40, § 4º, da CF, com redação dada pela EC n. 47/2005, estendeu o benefício aos servidores
com deficiência física e aos que exerçam atividades de risco, nos termos definidos em lei
complementar, ainda não editada. Assim, diante da omissão legislativa, o STF tem reconhecido
a adoção do disposto no art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria
especial aos servidores públicos. Precedente citado do STF: MI 1.683-DF, DJ 1°/10/2012. RMS
36.806-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/10/2012.

