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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES. ATO ÍMPROBO,
AINDA QUE EM PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE  N.  13/STF.  ART.  11  DA  LEI  8.429⁄1992,  QUE
DISPENSA  DOLO  ESPECÍFICO  E  DANO  AO  ERÁRIO.
DOSIMETRIA  REALIZADA  PELO  JUÍZO  DE  ORIGEM,  QUE
OBSERVOU  OS  PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO,
POR  SER  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE  E  EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão,
ainda que ocorrida antes da publicação da Súmula vinculante
13,  constitui  ato  de  improbidade  administrativa,  que  atenta
contra os princípios da administração pública,  nos termos do
art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo despicienda a existência de
regra explícita de qualquer natureza acerca da proibição. (AgRg
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no  REsp  1386255/PB,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014).

2. A atual e reiterada compreensão desta Corte sobre o tema é
a de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de
improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da
Lei  8.429/1992,  é  o  dolo  genérico  de  realizar  conduta  que
atente contra  os  princípios  da Administração Pública,  não se
exigindo a presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). […]
(REsp 1107666/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 26/11/2014).

3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a
prova  de  dano,  segundo  a  jurisprudência  desta  Corte.  […]
(AgRg  no  AREsp  84.314/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013).

4. A proibição de contratar com o Poder Público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de
três anos, é compatível  com o ato de improbidade praticado
pelo  recorrente,  que,  valendo-se  do  mais  alto  posto  do
Executivo  Municipal,  desprezando  a  confiança  de  todos  os
munícipes  que  sufragaram  seu  nome,  visou  atingir  seus
interesses pessoais, em vez de preocupar-se com o interesse
coletivo.

5. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos 

DENILTON  ALVES  GUEDES  interpõe  apelação  cível  contra  o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, visando à reforma da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Juazeirinho, que o
condenou,  em  sede  de  ação  civil  pública,  por  ato  de  improbidade
administrativa. Eis a ementa da sentença combatida:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRÁTICA
DE  NEPOTISMO.  VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS
QUE  REGEM  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  CONTRATAÇÃO  DE
PARENTES.  ATOS  QUE  ATENTAM  CONTRA  A  IGUALDADE,
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IMPESSOALIDADE  E  MORALIDADE  ADMINISTRATIVA.  DOLO
GENÉRICO  CARACTERIZADO.  CONDENAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.

O  ato  de  nomeação  de  parentes  do  prefeito  importa,
necessariamente,  em  violação  aos  princípios  constitucionais  da
administração pública,  uma vez  que  foram privilegiados interesses
individuais em detrimento do interesse coletivo, que deve sempre ser
observado. (f. 453).

Teses do apelante: a) as pessoas nomeadas não eram parentes
seus, mas “de vereadores e secretários municipais” (f. 471); b) não houve
ato de improbidade, porquanto as nomeações foram anteriores à edição
da Súmula Vinculante 13/STF, que proibiu a prática de nepotismo; c) “não
há o elemento subjetivo do tipo de improbidade” (f. 475), nem prova do
dolo  específico;  d)  não  houve  dano  ao  erário,  pois  todos  cumpriram
efetivamente suas respectivas jornadas de trabalho; e) a pena mostrou-se
desarrazoada, razão pela qual, em sendo mantida a condenação, deveria
ser  expurgada  “a  sanção de  contratar  ou  receber  benefícios  do  Poder
Público pelo prazo de 03 (três) anos” (f. 487/488).

Contrarrazões às f. 491/497.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (f. 510/514).

É o relatório. 

Decido. 

Extrai-se dos autos que o recorrente foi processado por violar
princípios  constitucionais,  incidindo  na  hipótese  do  art.  11  da  Lei  de
Improbidade Administrativa.

De  forma  diferente  do  que  foi  consignado  no  recurso,  as
pessoas nomeadas são, sim, parentes do apelante. Depreende-se das
f. 25 que ele nomeou para cargos em comissão suas duas irmãs, seu
cônjuge e seu sobrinho.

Segundo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  configura  ato  de
improbidade  administrativa  a  nomeação  de  parentes,  ainda  que  em
período  anterior  à  edição  da  Súmula  Vinculante  n.  13/STF,  conforme
atesta o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  NEPOTISMO.
NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA OCUPAR CARGOS EM COMISSÃO
ANTES  DA  EDIÇÃO  DA  SÚMULA  VINCULANTE  13/STF.
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DESCUMPRIMENTO  DE  DEVER  LEGAL.  DOLO  GENÉRICO
CONFIGURADO.  ART.  12 DA LEI N.  8.429/1993. DOSIMETRIA DAS
SANÇÕES.  PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E  DA
RAZOABILIDADE.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  a  prática  de  nepotismo
configura grave ofensa aos princípios da administração pública, em
especial aos princípios da moralidade e da isonomia, enquadrando-
se, dessa maneira, no art. 11 da Lei n. 8.429/92.

2. A nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão,
ainda que ocorrida antes da publicação da Súmula vinculante
13, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta
contra os princípios da administração pública, nos termos do
art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo despicienda a existência de
regra explícita de qualquer natureza acerca da proibição.

[...]

Agravo regimental parcialmente provido.1

Frise-se, ainda, que, para a configuração do ato de improbidade
descrito  no  art.  11  da  Lei  8.429⁄1992,  basta  a  presença  do  dolo
genérico, como deixa claro a pacífica jurisprudência pretoriana, in verbis:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO  A
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ART.  11  DA  LEI  Nº
8.429/92.  DESNECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO  DOLO.
ANTIGO  ENTENDIMENTO  DO  STJ  ATUALMENTE  SUPERADO.  É
IMPRESCINDÍVEL QUE O TRIBUNAL LOCAL AFIRME A PRESENÇA, OU
NÃO, DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE, EM SE TRATANDO DE
INFRAÇÃO CAPITULADA NO ART. 11 DA LIA. RETORNO DOS AUTOS
À CORTE LOCAL PARA ESTE FIM.

[...]

2. A atual e reiterada compreensão desta Corte sobre o tema
é a de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração
de improbidade administrativa censurada nos termos do art.
11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta
que  atente  contra  os  princípios  da  Administração  Pública,
não  se  exigindo  a  presença  de  dolo  específico"  (REsp

1 AgRg no REsp 1386255/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014,
DJe 02/05/2014.
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951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe 4/5/2011). […]2 

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AGRAVO  REGIMENTAL.
PRESENÇA  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO.  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ  DOSIMETRIA  DA
SANÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.

[...]

2. A caracterização dos atos de improbidade previstos no art.
11 da Lei 8.429/1992 está a depender da existência de dolo
genérico na conduta do agente. Precedentes do STJ. […]3 

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  DEMONSTRAÇÃO  DA
DIVERGÊNCIA.  INOCORRÊNCIA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
ART. 11 DA LEI 8.429⁄92. CARACTERIZAÇÃO. DOLO GENÉRICO.

[...]

2.  Para  a  caracterização  dos  atos  de  improbidade
administrativa  previstos  no  art.  11  da  Lei  8.429⁄92,  é
necessário que o agente ímprobo tenha agido ao menos com
dolo genérico, prescindindo a análise de qualquer elemento
específico para sua tipificação.

3. Afirmado o dolo genérico pelo aresto impugnado, na medida em
que o mandatário do município deixou consciente e livremente de
cumprir as disposições legais, mantém-se a condenação por ato de
improbidade administrativa.

4. Agravo regimental não provido.4 

 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  SEM  A
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 11 DA LEI 8.429⁄1992.
CONFIGURAÇÃO  DO  DOLO  GENÉRICO.  PRESCINDIBILIDADE  DE
DANO  AO  ERÁRIO.  RESSARCIMENTO.  DESCABIMENTO.

2 REsp  1107666/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  11/11/2014,  DJe
26/11/2014.

3 AgRg no AREsp 328.731/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014,
DJe 27/11/2014.

4 AgRg no AREsp 307.583⁄RN, Segunda Turma,  DJe de 28.6.2013.
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CONTRAPRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SANÇÃO DO ART.
12,  III,  DA  LEI  8.429⁄1992.  NECESSIDADE  DE  EFETIVA
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PATRIMONIAL.

1.  A  caracterização  do  ato  de  improbidade  por  ofensa  a
princípios da administração pública exige a demonstração do
dolo lato sensu ou genérico. Precedentes.

[...]

7. Recurso especial parcialmente provido.5 

Ao conceituar dolo, Rogério Sanches afirma o seguinte:

Dolo,  portanto,  pode  ser  conceituado  como  a  vontade  consciente
dirigida  a  realizar  (ou  aceitar  realizar)  a  conduta  prevista  no  tipo
penal incriminador.

Alerta Flávio Monteiro de Barros:

"Cumpre ainda esclarecer que a noção de dolo não se esgota na
realização  da  conduta  e  do  resultado,  devendo  a  vontade  do
agente  projetar-se  sobre  todas  as  elementares,  qualificadoras,
agravantes e atenuantes [em regra] do crime.  Todavia,  para a
caracterização do crime, em sua forma simples, é suficiente que o
dolo  compreenda  apenas  os  elementos  da  figura  típica
fundamental. Mas a incidência dos tipos qualificados, privilegiados,
das agravantes e atenuantes [em regra] dependem da projeção
do dolo do agente sobre essas circunstâncias.” 

Majoritariamente, rotula-se o dolo como um componente subjetivo
implícito  da conduta,  pertencente ao fato típico,  formado por dois
elementos: o volitivo, isto é, a vontade de praticar a conduta descrita
na  norma,  representado  pelos  verbos  querer  e  aceitar;  e  o
intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.6 

Exsurge dos autos que o apelante, agindo de maneira livre e
consciente,  portanto,  com  vontade,  deliberou  pela  nomeação  de  seus
parentes, cônscio de que os interesses a serem atingidos seriam os seus,
e  não  os  coletivos.  Assim,  o  agente  político  atuou  de  forma  dolosa,

5 REsp 1.214.605⁄SP, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 13.6.2013.

6 In Manual de Direito Penal, Ed. Juspodivm, 2013, p. 174/175.
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empregando  os  meios  necessários  a  alcançar  seu  propósito,  sua
conveniência, seu desiderato.

Acrescento que, em se tratando de violação a princípios (art. 11
da LIA), não há necessidade da prova de dano ao erário,  o que torna
despicienda qualquer argumentação com relação a esse tópico do apelo.

Destaco pacífica jurisprudência do STJ sobre o tema:

RECURSOS ESPECIAIS  MANEJADOS PELOS IMPLICADOS EM AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
FRAUDE  A  PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS.  CARTA  CONVITE
FORJADA APÓS A ESCOLHA DO FORNECEDOR E O RECEBIMENTO
DAS  MERCADORIAS.  CONDUTA  REITERADA.  VIOLAÇÃO  A
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ART.  11  DA  LEI  Nº
8.429/92.  DISSÍDIO  PRETORIANO  NÃO  COMPROVADO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E
DE  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DOS  AGENTES.  ACUMULAÇÃO  DE
REPRIMENDAS  NO  CASO  CONCRETO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO
CUMULATIVA  DE  PENALIDADES,  DESDE  QUE  RESPEITADOS  OS
VETORES  DA  PROPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.
EXCESSO  NÃO  DEMONSTRADO.  RECURSOS  ESPECIAIS
DESPROVIDOS.

[...]

2. O aresto impugnado não destoa da jurisprudência deste
Superior Tribunal,  firme no sentido de que o ilícito de que
trata  o  art.  11  da  Lei  nº  8.429/92  dispensa  a  prova  de
prejuízo  ao  erário  e  de  enriquecimento  ilícito  do  agente.
Precedentes.

[...]

6. Recursos especiais desprovidos.7 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CUMULAÇÃO  IRREGULAR  DE
CARGOS. ART.  11 DA LEI 8.429/1992.  CONFIGURAÇÃO DO DOLO
GENÉRICO. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO
DAS SANÇÕES. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

7 REsp  1091420/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  23/10/2014,  DJe
05/11/2014.
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1. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a
prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.

[...]

4. Agravo regimental não provido.8 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.  ENQUADRAMENTO  DOS  ATOS  DESCRITOS  NA
INICIAL.  CONDUTAS  PREVISTAS  NO  ART.  11,  DA  LEI  8.429⁄92.
PROVA  DE  DANO  AO  ERÁRIO.  DESNECESSIDADE.  LESÃO  A
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO.

1.  A jurisprudência do STJ entende que, para fins de análise
do pedido subsidiário de condenação dos réus pela prática de
atos lesivos aos princípios da administração pública para o
"enquadramento  das  condutas  previstas  no  art.  11  da  Lei
8.429⁄92, não é necessária a demonstração de dano ao erário
ou  enriquecimento  ilícito  do  agente."  (AgRg  no  EREsp
1.119.657⁄MG,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  Primeira
Seção, DJ de 25⁄9⁄2012).

2. Agravo regimental não provido.9 

Nesse mesmo norte, cito, ainda, os precedentes a seguir: AgRg
no AREsp 432.418⁄MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 24⁄3⁄2014; AgRg no AREsp 135.509⁄SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda  Turma,  DJe  18⁄12⁄2013;  AgRg  no  AREsp  138.511⁄RS,  Rel.
Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 5⁄9⁄2013.

Com relação à  dosimetria da pena, o recorrente busca excluir
“a sanção de contratar ou receber benefícios do Poder Público pelo prazo
de 03 (três) anos”.

Ao tratar do tema, a Lei de Improbidade diz o seguinte:

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e
administrativas previstas na legislação específica, está o responsável
pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem

8 AgRg no AREsp 84.314/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe
20/08/2013.

9 AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.066.824⁄PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
18⁄9⁄2013.
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ser  aplicadas  isolada  ou  cumulativamente,  de  acordo  com  a
gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

I  -  na  hipótese do art.  9°,  perda dos bens ou valores  acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor
do  acréscimo  patrimonial  e  proibição  de  contratar  com  o  Poder
Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer
esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano,
se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
e  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber
benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Observo  que  a  sanção  aplicada  pelo  Juízo  de  origem  é
compatível  com o  ato  de  improbidade  praticado  pelo  recorrente,  que,
valendo-se  do  mais  alto  posto  do  Executivo  Municipal,  desprezando  a
confiança de todos os munícipes que sufragaram seu nome, visou atingir
seus  interesses  pessoais,  em  vez  de  preocupar-se  com  o  interesse
coletivo.

Quem  se  locupleta  do  que  é  público,  do  público  deve-se
arredar!  A  pena  imposta,  longe  de  caracterizar  arbítrio  no  exercício
discricionário da dosimetria, evidencia rígida observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Diante  do  exposto,  nego  seguimento  ao  recurso
apelatório,  nos  termos  do  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil,  por
considerá-lo  manifestamente  improcedente  e  em  confronto  com  a
jurisprudência do STJ.
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Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

   Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
   Relator


