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Processo 1050982-80.2016.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal - Cyrela Ibéria 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Prefeitura do Município de São Paulo e outro - Vistos. Fls. 6.138/6.144: Trata-se de 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora contra sentença de fls. 6.100/6.106 alegando omissão A embargada 
se manifestou (fl. 6.148/6.149). DECIDO. Conheço dos embargos nos termos do artigo 1.022 do CPC. Contudo, sem razão a 
embargante, pois as custas do assistente técnico estão açambarcadas pelo termo ... custas, despesas processuais ... contido 
no dispositivo da sentença. Pelo exposto, REJEITO os embargos opostos, mantendo-se a sentença inalterada. Intime-se. - ADV: 
NELSON CALIXTO VALERA (OAB 324459/SP), GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA (OAB 352423/SP), RODRIGO 
ANTONIO DIAS (OAB 174787/SP)

Processo 1052039-94.2020.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível - Multas e demais Sanções - Frederico Maxwell 
Rodrigues Ferreira - Fisa Consultoria e Locadora Ltda - - Osvaldo Vasconcellos Ruffino e outro - Vistos. Tendo em vista a 
apelação de fls. 142/163 apresentada pelo requerente, abra-se vista à parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os 
autos ao E. Tribunal de Justiça Seção de Direito Público. Intime-se. - ADV: MEIRE DE OLIVEIRA SANTANA GONÇALVES (OAB 
78744/SP), ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB 86475/SP)

Processo 1053628-24.2020.8.26.0053 - Mandado de Segurança Cível - Suspensão da Exigibilidade - Cleia Bicalho Nunes 
Pires - - Osvaldo Guilherme Nunes Pires - - Maria Beatriz Nunes Pires - - Maria Fernanda Nunes Pires - Vistos. Cumpra-se o 
v. Acórdão. Manifeste-se a parte impetrante. Eventual cumprimento de sentença deverá tramitar em formato digital (incidente 
processual), nos termos dos artigos 1285 a 1289 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Consigno que 
desnecessária a instrução do incidente com as peças dos autos principais, considerando tratar-se de autos digitais, podendo ser 
acessadas pelas partes a qualquer momento. Prazo: 30 (trinta) dias. No caso de a obrigação já ter sido integralmente cumprida 
administrativa ou voluntariamente, deverão as partes informar nestes mesmos autos acerca do cumprimento. Intime-se. - ADV: 
THAIS CUBA DOS SANTOS (OAB 146612/SP)

Processo 1053845-67.2020.8.26.0053 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Administrativos - FUNDAÇÃO “PROF. 
DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL” - FUNAP - Vistos. Cite-se a parte executada, por carta com Aviso de Recebimento, no 
endereço fornecido às fls. 126. Intime-se. - ADV: ALTEMIR JOSÉ TEIXEIRA (OAB 200134/SP)

Processo 1054045-74.2020.8.26.0053 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Enriquecimento ilícito - E.T.K. - VISTOS. 
Trata-se de Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada por Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Eduardo 
Takeo Komaki, ainda em fase de conhecimento. A inicial alega que Eduardo Takeo Komaki, no exercício das funções de agente 
fiscal de rendas, praticou ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito nos termos do art. 9º, VII, da 
Lei nº 8.429/92. Aduz que nos anos de 2010, 2013, 2014 e 2015, foi identificado valor descoberto de R$ 690.761,19. Além disso, 
apurou-se possuir empresa V.K. participações, investimentos e administração de bens próprios LTDA até 2014, sem comprovante 
de rendimentos. Assenta-se que o requerido não entregou suas declarações de bens e valores nos anos de 2010, 2011 e 2014, 
descumprindo o preceito do art. 13, §2º, da Lei nº 8.429/92 e, embora tenha sido notificado (p. 221 a 2252) para apresentá-las 
no curso da apuração preliminar, não o fez. Com base nessa conclusão, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD) nº 24329-711418/2015, em 17/11/2015 que concluiu pela incompatibilidade da evolução patrimonial do requerido, 
confirmando-se conduta improba consistente na evolução patrimonial desproporcional à renda. Aplicou-se sanção de demissão 
a bem do serviço público, em 21/11/2019. Almeja-se reconhecimento de conduta improba. Em sede de defesa, o demandado 
alegou que a apuração objetivava apenas saber se patrimônio em descompasso com o exercício de suas funções públicas como 
agente fiscal de rendas do Estado. Aduz que possui provas contábeis da origem movimentação de seu patrimônio, sendo que a 
Fazenda do Estado não possui demonstração de que existe incompatibilidade entre o incremento patrimonial e suposta 
incompatibilidade de remuneração do requerido. Alegou cerceamento de defesa em âmbito administrativo, requerendo-se 
realização de prova pericial contábil neste feito. Relatados. Decido. Consoante a inicial, o demandado obteve evolução 
patrimonial desproporcional aos seus rendimentos, e ainda que tivesse sido oportunizado meio de demonstrar a origem lícita de 
seu patrimônio em âmbito administrativo, deixou de fazê-lo. Aduziu-se, ainda, que constitui obrigação do servidor declarar seu 
patrimônio à Receita Federal e ao órgão público para o qual o cidadão trabalha, sendo que o demandado deixou de prestar as 
devidas declarações em relação aos exercícios de 2010, 2013, 2014 e 2015. O processamento da demanda se impõe. O feito 
concerne a conduta so réu por suposta improbidade em razão de ter evolução patrimonial injustificada nos anos de 2010, 2013, 
2014 e 2015 na ordem de R$ 690.761,19. De pronto, assento que não se pode confundir a PRESCRIÇÃO de extinção de 
punibilidade administrativa com apuração das condutas. Significa dizer: mesmo que se adote a extinção da punibilidade para a 
sanção administrativa ou civil, os fatos não estão cobertos de prescrição quando são imanentes à causalidade. Dizendo de 
outro modo, o fato antecedente mesmo quando temporalmente prescrito pode ser perscrutado se lógica e necessariamente 
ligado ao fato superveniente. Não é possível romper elos de causalidade sob o manto da prescrição, inclusive porque supor 
extinta a punibilidade não equivale a presumir legítimas as condutas do período. Com base nisso: “As condutas supostamente 
prescritas podem ser apuradas para fins da caracterização e representação de condutas posteriores, porque fática, lógica e 
necessariamente imantadas dentro de um contexto de causalidade”. Afinal, muitas vezes são os eventos anteriores e 
antecedentes ao fato propriamente dito que dão a matiz do que propriamente ocorreu. Apenas para ilustração, uma vingança 
exige que se interroguem os eventos anteriores ao crime, para que se possa dar contornos à motivação. Ninguém sensato 
suporia que o contexto que leva ao resultado é de todo automaticamente desimportante. Mas seja como for, a apuração da 
conduta ímproba em relação a referidos exercícios de 2010 e de 2013 a 2015 não resta prejudicada, haja vista que existem atos 
de apuração de cunho estritamente administrativo-disciplinar que interrompem a prescrição. Tem-se que desde 2015 havia atos 
oficiosos da Administração para apuração das denúncias, culminando-se com instauração de Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD) nº 24329-711418/2015, em 17/11/2015 Não bastasse, a natureza inerente às condutas analisadas remete à contagem 
inicial do prazo prescricional como sendo a do item 2 do § 1º do art. 261 da Lei 10.261/68: § 1º -A prescrição começa a correr: 2 
-do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, nas faltas continuadas ou permanentes. Nesse passo, havendo 
continuidade da conduta, que revela ser o caso dos autos ante a descrição na apuração preliminar e na investigação promovida, 
tem-se que apenas com a sua cessação ter-se-ia início de contagem de prazo prescricional da punibilidade. A matéria da 
prescrição ainda remete a mais ponderações. O fato de haver âmbitos distintos e autônomos de análise da conduta ilícita: civil, 
penal e administrativa, não impede a consideração da gravidade da conduta reconhecida como infração penal de obter prazo 
diferenciado de prescrição. Tanto assim que a legislação que rege o funcionalismo público Lei Estadual nº 10.261/68, bem como 
a Lei de Improbidade Administrativa nº 8429/92, ressaltam a aplicabilidade de prazo prescricional específico para atos que 
configurem tipo penal. Não por outro motivo existe expressa menção em ambos Diplomas para que a contagem seja a da 
prescrição própria da pena correspondente à infração penal. Na Lei 10.261/68, a disposição encontra-se no inciso III do art 261: 
Artigo 261 -Extingue-se a punibilidade pela prescrição: III -da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição 
em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos. Por sua vez, na LIA, a previsão encontra-se estampada no art 23: 
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o 
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término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto 
em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo 
efetivo ou emprego. III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas 
entidades referidas no parágrafo único do art. 1odesta Lei. No caso dos autos, a apuração que ensejou a instauração de 
apuração preliminar e , após o processo administrativo, constata suposto estado de práticas que se prestava supostamente a 
enriquecer o servidor ilicitamente mediante obtenção de vantagens indevidas. Ainda que a conclusão final tenha restringido 
enquadramento à evolução patrimonial desproporcional aos rendimentos do autor e ocultação de bens, a apuração do processo 
administrativo teve amplo espectro e apurou denúncias de concussão e advocacia administrativa, condutas que são enquadráveis 
no código penal. A questão, a meu sentir, é justamente que as práticas averiguadas no processo administrativo disciplinar 
denotam existência de conduta de natureza penal com prazos prescricionais que atendem o inciso II do art. 23 da LIA e ao 
inciso III do art 261 da Lei 10.261/68, como por exemplo a conduta apurada de ocultação de bens prevista no artigo 1º, caput, 
da Lei 9.613/98 (crime de lavagem ou ocultação de bens), o que coloca o prazo prescricional acima dos cinco anos, ou seja, já 
dentro do espectro temporal de responsabilidade civil. Dizendo de outro modo, diante da gravidade dos fatos que denotam 
importância criminal, o prazo prescricional segue o do ilícito administrativo, que por sua vez, invoca a prescrição penal. Apenas 
para fins de exemplo, considerando-se o enquadramento que ao final do processo administrativo restou configurado, qual seja, 
ocultação de bens e valores (art 1º da Lei 9613/98), tem-se que a pena é de reclusão de 3 a 10 anos e multa.Por sua vez, o art 
109, II do Código Penal dispõe que para crimes com pena máxima superior a 8 anos, prescreve a pretensão punitiva em 16 
anos. Enfim, considerando qualquer dos ângulos de análise possíveis a conclusão é a mesma, os anos de 2010 e de 2013 a 
2015 não se encontram prescritos seja para fins de apuração de crime tipificado no código penal, seja para fins de extinção de 
punibilidade administrativa disciplinar ou enquadramento de conduta improba nesses autos. DA ADMISSIBILIDADE DO ART 9º, 
VII DA LIA A parte autora irresigna-se com a apuração de conduta improba com base em presunção de enriquecimento ilícito. 
Alega que o art. 9º, VII da Lei nº 8.492/92 não alberga dano presumido, fazendo-se necessária prova de ganho ilegítimo 
decorrente do exercício de cargo ou função pública. Aqui a parte autora adentra ao mérito, enfatizando não haver prova de nexo 
de causalidade entre o patrimônio do autor e conduta improba, sendo essa verificável apenas na hipótese de haver ilegalidade 
de conduta no exercício de função pública, comprovação à lesividade do erário público e dolo do agente que supostamente 
tenha auferido vantagem indevida. Sublinho que a lesividade ao erário não constitui núcleo para enquadramento da conduta 
improba, porquanto a hermenêutica teleológica da Lei nº 8.492/92 centra-se no repúdio à imoralidade dos agentes públicos 
quando do exercício de suas funções, vilipendiando o munus de que são incumbidos pela Administração em favor de obtenção 
de vantagens indevidas, utilizando-se as credenciais que possui para o fim de possibilitar a consecução do ganho ilícito. Não 
por outro motivo, a Lei que rege a matéria distinguiu entre os artigos 9º e 10º condutas improbas, definindo-se no primeiro 
aquelas que importam em enriquecimento ilícito e no segundo, as que repercutem em lesão ao erário. Art. 9° Constitui ato de 
improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; Art. 10. Constitui ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente” É 
certo que o inciso VII do artigo 9º, da Lei nº 8.429/92 prevê que configura ato de improbidade administrativa adquirir, para si ou 
para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Com efeito, a respeito do ato de improbidade 
administrativa abstratamente previsto na legislação, entende a doutrina majoritária que há presunção legal de enriquecimento 
ilícito, isto é, o autor da ação civil de improbidade não precisa demonstrar o nexo causal entre algum ato de ofício e o acréscimo 
patrimonial do agente público, bastando a prova de que este exercia a função pública e que os bens e valores adquiridos são 
incompatíveis ou desproporcionais à evolução de seu patrimônio ou renda . A jurisprudência do C. STF adota o mesmo 
entendimento: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PAD. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRÉVIA SINDICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEVER 
DA AUTORIDADE PÚBLICA DE APURAR IRREGULARIDADES. ART. 143 DA LEI 8.112/1990. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9º, VII, DA LEI 8.429/1992. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. 
SINDICÂNCIA PATRIMONIAL QUE CONSTATA DESPROPORCIONALIDADE NA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE 
PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ATO ILÍCITO. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO 
DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 134 DA LEI 8.112/1990. CONSTITUCIONALIDADE. 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...) Noutro giro, quanto a alegação 
de não caracterização da irregularidade imputada, observo que o ato de improbidade administrativa que importe em 
enriquecimento ilícito, previsto no art. 9º, VII, da Lei 8.429/1992, pode se configurar a partir da comprovação da 
desproporcionalidade da evolução patrimonial apurada em sindicância, o que implica, como presunção relativa, ato de 
enriquecimento ilícito. Nesses casos, aliás, não há qualquer necessidade de comprovação de prejuízo ao erário, situação que 
só é exigida para nos casos de Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário, previstos na Seção II da Lei 
8.429/1992. Em sede doutrinária, Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. 42ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 
469) assentava que  quando desproporcional, o enriquecimento ilícito é presumido, cabendo ao agente público a prova de que 
ele foi lícito, apontando a origem dos recursos necessários à aquisição. Esta Corte, em precedente que enfrentou controvérsia 
semelhante, assentou, ao julgar o RMS 33.666, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira 
Turma, DJe 21/09/2016, assentou que a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio 
da competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme 
previsão constante do art. 9º, VII, da Lei 8.429. A desproporcionalidade implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento 
ilícito. Nesse sentido, aliás, merece menção o que dispõe a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada em 
Mérida, México, em 2003, já aprovada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 348, de 18 de maio de 2005, e do Decreto 
5.687, de 31 de janeiro de 2006, in verbis: Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção Artigo 20 Enriquecimento ilícito 
Com sujeição a sua constituição e aos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Estado Parte considerará a 
possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando 
cometido intencionalmente, o enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio de um funcionário público 
relativos aos seus ingressos legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele. (Grifo próprio). Deveras, atestada 
a desproporcionalidade da evolução patrimonial, constitui-se presunção relativa de que o enriquecimento se deu ilicitamente, 
cabendo ao imputado, em razão da inversão do ônus da prova, o dever de demonstrar a licitude na origem desses recursos ou 
de que não é vinculada ao exercício do seu ofício público (e.g., herança ou atividade lícita fora dos horários de trabalho) (...). 
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(RMS 34694, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/04/2018, Publicação: 19/04/2018) (sem destaques no original). No 
mesmo trilho é a jurisprudência do C. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESPROPORCIONALIDADE 
ENTRE RENDA E PATRIMÔNIO. ART. 9º, VII, DA LEI 8.429/92. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS 
PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na apuração do ato de improbidade, previsto no 
art. 9º, VII, da Lei 8.429/92, cabe ao autor da ação o ônus de provar a desproporcionalidade entre a evolução patrimonial e a 
renda auferida pelo agente, no exercício de cargo público. Uma vez comprovada essa desproporcionalidade, caberá ao réu, por 
sua vez, o ônus de provar a licitude da aquisição dos bens de valor tido por desproporcional. II. Segundo consignado no acórdão 
recorrido, à luz das provas dos autos, “logrou êxito o MP em demonstrar que há uma incompatibilidade flagrante do patrimônio 
amealhado pelo Deputado e seus ganhos públicos, de molde a denotar a ilicitude da aquisição patrimonial, não sensibilizando a 
alegação de que alienou diversos bens ou ser sócio de empresas quando, ainda assim, não justificam a evolução patrimonial e 
as movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada”. Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem 
ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. Precedentes 
do STJ: AgRg no REsp 1.513.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2015; 
AgRg no AREsp 597.359/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2015; AgRg no AREsp 
532.658/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2014. III. Agravo Regimental improvido. 
(STJ, AgRg no AREsp 548.901 RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/02/2016). Ressalta-se, ademais, que nos casos 
de ato de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, isto é, as hipóteses descritas no artigo 9º e incisos da 
LIA, é desnecessária a comprovação de qualquer lesão ao erário. Nesse sentido: STJ, 1ª Turma, REsp 1.412.214-PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para o acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/03/2016, Info 580. Traçada a melhor 
jurisprudência, no caso dos autos, o enquadramento da pena deu-se com fulcro no art 9º, VII da Lei em epígrafe, de forma que 
a comprovação de dano ao erário não se mostra necessário para análise da tipificação imputada ao autor. Ainda na seara nos 
requisitos necessários ao enquadramento, afasto a necessidade de comprovação de NEXO DE CAUSALIDADE entre o 
patrimônio do autor e ilegalidade de conduta funcional, a tipificação em que o autor fora enquadrado nos autos administrativos 
referiu-se à evolução patrimonial de forma desproporcional aos seus ganhos funcionais e ausência de comprovação de licitude 
por eventual ganho por atividade lícita n a esfera privada. Nesse passo, não se faz necessária prova de ganho ilegítimo 
decorrente do exercício de cargo ou função pública, porquanto esse ganho passa a ser presumido, salvo se o autor comprovar 
origem lícita do enriquecimento. Afinal, a PROBIDADE é um ônus ético qualificado exigido do servidor público. A lógica daquele 
que trata da RES PUBLICAE não pode ser a ética geral, daí a razão para que exista simples declaração anual e regular de bens, 
o que permite às autoridades correlacionar de maneira objetiva renda e patrimônio. Ao não fazê-lo, pois, militou contra seu 
interesse e não pode ser presumido ingênuo ou automaticamente inocente pelo sua própria desídia. Nisso, por consequência, 
não vejo violação do devido processo legal (sequer do contraditório ou ampla defesa). Mera questão de ônus. Art. 13 da LIA. A 
posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o 
seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Tem-se, portanto, que se o agente público que 
possui patrimônio superior à renda correspondente ao exercício de suas funções possui o ônus de comprovar cabalmente que 
referido patrimônio decorre de atividades privadas compatíveis com o exercício de sua função, sob pena de ser presumido o 
enriquecimento ilícito. Essa é a interpretação teleológica para o enquadramento do inciso VII supracitado, porquanto bem sabe 
o legislador que as ilicitudes promovidas por má-fé de agentes públicos não se evidenciam por meio de provas documentadas. 
O agente corrupto não documenta o ilícito cometido. A lógica perpetrada por aqueles que corrompem a Administração Pública é 
justamente fazê-lo evitando-se possibilidade de rastreio da origem dos recursos que passam a fazer parte de seu patrimônio. 
Nesse passo, admite-se a presunção de que o agente que não comprova a idoneidade da origem de seus recursos, seja pela 
renda por ele auferida em razão do exercício de suas funções, seja mediante ganhos de atividades privadas compatíveis, tem 
sobre si a presunção de enriquecimento ilícito configurada. Em suma, para a tipificação da conduta improba não se exige o 
requisito da comprovação da origem, tomando tao somente o descompasso à luz do ônus da declaração de patrimonial, de sorte 
que desnecessária prova cabal de liame causal entre o patrimônio auferido e de ilegalidade de conduta perpetrada pelo autor. 
Apenas a existência de riqueza incompatível e injustificada em conjunto com a falta de declaração que justifique a evolução é 
suficiente para configuração da improbidade. Aqui estamos diante de apuração de ESTADO de INCOMPATIBILIDADE, cuja 
justificação é ONUS de todo servidor público. Independente se idôneo ou criminoso, a Lei autoriza que se presuma improbidade 
administrativa quando existir patrimônio incompatível com a renda. Ante o exposto, havendo claro indicio de que o demandado 
deixou de comprovar origem lícita de seus ganhos e evolução patrimonial em relação aos exercícios de 2010, 2013, 2014 e 
2015 , bem como ausente declaração de Imposto de Renda, e considerando mais MÉRITO próprio da ação, admito a PEÇA 
INICIAL, RECEBENDO-A. Mantenho a liminar de indisponibilidade. Cite-se o requerido para apresentação de contestação. Int. 
- ADV: SERGIO RICARDO DOS REIS (OAB 138411/SP), SAMUEL ALVES DE MELO JUNIOR (OAB 25714/SP)

Processo 1055293-46.2018.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível - Readaptação - Giane Rodrigues da Cunha - Do 
quanto exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito da parte autora à manutenção de sua readaptação, 
retroagindo o ato até a data em que houve seu encerramento, nos termos da petição inicial. Condeno a requerida ao pagamento 
integral de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00, considerando a 
reduzida complexidade da matéria discutida. P.I.C. - ADV: PATRÍCIA LAFANI VUCINIC (OAB 196889/SP)

Processo 1056885-91.2019.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física - Andreza 
Macedo Bispo Vasconcelos - Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Pela sucumbência, condeno a parte vencida 
a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 com fundamento 
no artigo 85, parág. 8º do CPC, observada a gratuidade processual concedida. P.I.C. - ADV: LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 
(OAB 347202/SP)

Processo 1064799-75.2020.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível - Servidores Ativos - Rafael de Andrade Santana - Isto 
posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Pela sucumbência, condeno o autor no pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual. 
P.I.C. - ADV: MARCO ANTONIO DOS SANTOS (OAB 219952/SP)

Processo 1065964-19.2020.8.26.0002 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material - José Marcos Santos 
- Viação Metrópole Paulista S/A - - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Seguradora American Life Seguros - Conforme 
determinado em decisão anterior, manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo legal. - ADV: JULIA CAIUBY DE AZEVEDO 
ANTUNES OLIVEIRA (OAB 207100/SP), DANIELA ARICÓ HAUSCH (OAB 234350/SP), MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA 
(OAB 161014/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP), KAROLINE FELIX SOARES (OAB 445023/SP), 
DANIELA MICHAEL GONÇALVES (OAB 444866/SP)




