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EMENTA:  APELAÇÃO.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO.
NOMEAÇÃO  DE  DOIS  FILHOS  PELO  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE
FAGUNDES  DURANTE  O  MANDATO  ENCERRADO  EM  2012  PARA  O
CARGO  DE  ASSESSOR  JURÍDICO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO  DOS  FILHOS  ÀS  PENAS  DO  INCISO  I  E  DO  ENTÃO
PREFEITO ÀS PENAS DO INCISO II,  DO ART.  12,  DA LEI  FEDERAL N.°
8.429/92.  RECURSO  ÚNICO  DOS  TRÊS  RÉUS.  PRELIMINARES.
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. SUPOSTA INAPLICABILIDADE
DA  LEI  DE  IMPROBIDADE  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.  TESE  EM
DESCONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  E  DO  STF.
REJEIÇÃO.  PERDA  DO INTERESSE PROCESSUAL.  FIM DO VÍNCULO
FUNCIONAL DOS ASSESSORES NOMEADOS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA
DE  PREVISÃO  NORMATIVA  DE  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  PELO
ROMPIMENTO  DO  VÍNCULO.  AÇÃO  AJUIZADA  DENTRO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART.  23, I, DA LIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  DOLO  E  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
CARGOS  DE  NATUREZA  SUPOSTAMENTE  POLÍTICA.
DESPROPORCIONALIDADE,  EM  TESE,  DAS  PENAS  IMPOSTAS.
VINCULAÇÃO DIRETA  DOS NOMEADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
CARGO  DE  NATUREZA  TÉCNICA  E  NÃO  POLÍTICA.  NEPOTISMO
CONFIGURADO.  DOLO  EVIDENCIADO.  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO
CONSTATADO. DOSIMETRIA EM CONFORMIDADE COM A GRAVIDADE
IN  CONCRETO DAS  CONDUTAS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

1. A Lei Federal n.° 8.429/92 se aplica, também, aos agentes políticos de todos os
níveis federativos, com exceção do Presidente da República. Precedentes do STJ e
do STF.

2. O rompimento do vínculo do agente público com o ente federado, isoladamente,
não extingue a punibilidade relativamente ao ato ímprobo que lhe é imputado, ante a
falta de previsão normativa nesse sentido. Inteligência do art. 23, I, da Lei Federal
n.° 8.429/92, que fixa um prazo prescricional de cinco anos contados do término do
vínculo.

3. A nomeação, por Prefeito, de parente consanguíneo de primeiro grau na linha reta
para ocupação de cargo técnico, sem natureza política, diretamente vinculado ao seu
Gabinete, configura nepotismo e improbidade administrativa, pouco importando se o
provimento  se  deu  antes  ou  depois  da  edição  da  Súmula  Vinculante  n.°  13.



Precedentes do STJ.

4.  Ainda  que  um  Prefeito  juridicamente  leigo  não  saiba  indicar  o  artigo  da
Constituição  ou o  número  da  Súmula  que  vedam tal  nomeação,  a  percepção  de
contrariedade da conduta em relação ao ordenamento como um todo e aos vetores
éticos  reconhecidos  no  meio  social  pode  ser  alcançada  a  partir  de  um  juízo
meramente profano, sendo exigível do homem médio e, sobretudo, daquele que se
propõe a ocupar o cargo de Chefe do Executivo Municipal.

5.  A consciência  da ilicitude  da  investidura  nos  cargos,  além de  ser  plenamente
alcançável  pelo  homem  médio  a  partir  de  um  juízo  meramente  profano,
considerando-se, inclusive, a vultosa publicidade da censura jurídica do nepotismo
pelos  grandes  veículos  de  comunicação,  torna-se ainda  mais  evidente  quando os
particulares  nomeados  são  estudantes  do  curso  de  Direito,  que  se  propõem  a
desempenhar funções de assessoria jurídica.

6. A configuração de improbidade administrativa não reclama, em qualquer de suas
modalidades, a prova de dolo específico, que, eventualmente demonstrado no caso
concreto, recrudesce o juízo de culpabilidade relativo à conduta praticada.

7. Justifica-se a aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12, incisos I a III,
da LIA, quando a conduta ímproba, analisada  in concreto, reveste-se de gravidade
considerável que reclama exasperação proporcional da resposta estatal.
 

VISTO, relatado e discutido o presente Apelo, tombado sob o n.º 0002406-
16.2013.815.0981, em que figuram, de um lado, como Apelantes,  Gilberto Muniz
Dantas, Artur Risucci Dantas e Danielle Risucci Dantas, e de outro, como Apelado,
o Ministério Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em desprover a Apelação.

VOTO.

Gilberto Muniz Dantas, ex-Prefeito do Município de Fagundes, e seus dois
filhos,  Artur Risucci Dantas e  Danielle Risucci Dantas, interpuseram  Apelação
contra a Sentença prolatada em regime de jurisdição conjunta, f. 179/191, nos autos
da Ação Civil Pública intentada em seu desfavor pelo Ministério Público Estadual,
que  os  condenou  pela  prática  de  improbidade  administrativa  consubstanciada  na
nomeação, pelo primeiro, e na assunção, pelos dois últimos, do cargo comissionado
denominado  Assessor  Jurídico  durante  o  mandato  encerrado  em  2012,  com
vinculação  direta  ao  Gabinete  da  Chefia  do  Executivo,  quando  ainda  não  eram
bacharéis em Direito, impingindo-lhes as penas de suspensão dos direitos políticos
por oito anos, perda das funções públicas eventualmente desempenhadas quando do
trânsito  em julgado,  ressarcimento  das  remunerações  percebidas  pelos  nomeados,
pagamento  de  multa  civil  e  proibição  de  contratação com o Poder  Público  e  de
percepção de benefícios e incentivos fiscais e creditícios.

Em  suas  razões  recursais,  f.  194/204-v,  arguiram,  como  preliminar,  a
inadequação  da  via  processual  eleita,  ao  fundamento  de  que  a  Lei  Federal  n.°
8.429/92 não se aplica aos agentes políticos.



Também como preliminar, arguiram falta de interesse processual supostamente
decorrente do fim do vínculo funcional dos então Assessores Jurídicos em dezembro
de 2012, antes do ajuizamento da presente ação, ocorrido em junho de 2013. 
 

No mérito,  alegaram que não houve prova de dolo, de dano ao erário nem de
enriquecimento ilícito;  que os cargos têm natureza política, não sendo alcançados
pela vedação da Súmula Vinculante n.° 13; que não praticaram qualquer ato privativo
de advogado; que não foram escolhidos por força do vínculo familiar, mas por seus
méritos  pessoais;  que  o  nepotismo  eventualmente  reconhecido  não  configura,
automaticamente,  improbidade  administrativa,  máxime  se  considerado  que  os
serviços inerentes ao cargo foram efetivamente prestados; que não havia qualquer lei
municipal  vedando o nepotismo,  o que descaracteriza o dolo dos agentes;  e que,
mantida  a  condenação,  a  aplicação  cumulativa  das  sanções  não  guarda
proporcionalidade com a afirmada baixa gravidade das condutas. 

Pugnaram  pelo  acolhimento  das  preliminares  e  consequente  extinção  do
processo sem resolução de mérito.

Caso rejeitadas, pleitearam a reforma da Sentença para que sejam absolvidos ou
para que se aplique, isoladamente, apenas uma das espécies de sanção, sem maiores
especificações.

Nas  Contrarrazões,  f.  232/247,  o  Ministério  Público  alegou  que  a  Lei  de
Improbidade  Administrativa  se  aplica  a  qualquer  agente  público,  inclusive  os
detentores  de  mandato  eletivo;  que  o  nepotismo  configura  improbidade
administrativa, máxime se considerado que os filhos do Prefeito, na época em que
foram nomeados para o cargo de Assessor Jurídico, sequer haviam concluído o curso
de Direito; e que as penas foram fixadas proporcionalmente à gravidade verificada no
caso concreto.

A Procuradoria de Justiça, f. 252/258, opinou pelo desprovimento do Recurso,
acostando-se às teses expendidas nas Contrarrazões.

É o Relatório.

A Apelação é  tempestiva e  o preparo foi  recolhido,  f.  206/206-v,  pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  fundada  em  acusação  de  improbidade
administrativa imputada a ex-Prefeito do Município de Fagundes e a seus dois filhos.

O primeiro figura como réu por ter nomeado seus parentes consanguíneos de 1°
grau para o exercício de um cargo técnico, hierarquicamente vinculado à sua pessoa
de  forma  direta,  e  os  últimos  por  terem  tomado  posse  e  gozado  de  todos  os
benefícios, notadamente os econômicos, decorrentes dessa nomeação.

O art. 2° da Lei Federal n.° 8.429/92 preceitua que agente público, para os fins
do referido diploma, é “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração,  por  eleição,  nomeação,  designação,  contratação  ou  qualquer  outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior”. 



Atualmente,  o Supremo Tribunal Federal1 e o Superior Tribunal de Justiça2,
amparados  nesse  dispositivo,  firmaram o  entendimento  de  que  a  Lei  Federal  n.°
8.429/92 se aplica,  também, aos agentes  políticos,  com exceção,  tão somente,  do
Presidente  da  República,  razão  pela  qual  entendo  superados  os  precedentes
invocados  pelos  Recorrentes  e  rejeito  a  arguição  de  inadequação  da  via
processual eleita.

O  rompimento  do  vínculo  funcional  e  o  fim  do  mandato  eletivo  não  são
previstos em lei como causas de extinção da punibilidade relativa ao ato ímprobo em
tese praticado.

Esse  raciocínio  é  obstado  pela  redação  do  inciso  I  do  art.  23  da  Lei  n.°
8.429/92, que prevê um prazo prescricional de cinco anos contados do fim do vínculo
transitório, o que evidencia não ser a manutenção da qualidade de agente público um
requisito  de  punibilidade,  pelo  que  rejeito  a  arguição  de  falta  de  interesse
processual.

As  nomeações,  pelo  então  Prefeito,  de  seus  dois  filhos,  para  o  cargo
comissionado denominado Assessor Jurídico, sem que nenhum deles fosse, à época,
bacharel em Direito, são fatos incontroversos, restringindo-se a irresignação recursal
à qualificação jurídica das condutas como improbidade administrativa.

Os provimentos configuram nítido caso de nepotismo, definido pela Súmula
Vinculante n.° 13 nos seguintes termos:

1 “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL” – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
AGENTE POLÍTICO – COMPORTAMENTO ALEGADAMENTE OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE
MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO – POSSIBILIDADE DE DUPLA SUJEIÇÃO TANTO
AO REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA,  MEDIANTE “IMPEACHMENT” (LEI  Nº
1.079/50),  DESDE QUE AINDA TITULAR DE REFERIDO MANDATO ELETIVO, QUANTO À
DISCIPLINA  NORMATIVA  DA  RESPONSABILIZAÇÃO  CIVIL  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  (LEI  Nº  8.429/92)  –  EXTINÇÃO  SUBSEQUENTE  DO  MANDATO  DE
GOVERNADOR DE ESTADO – EXCLUSÃO DO REGIME FUNDADO NA LEI Nº 1.079/50 (ART.
76,  PARÁGRAFO  ÚNICO)  –  PLEITO  QUE  OBJETIVA  EXTINGUIR  PROCESSO  CIVIL  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  EM  RAZÃO  DE,  À  ÉPOCA  DOS  FATOS,  A  AUTORA
OSTENTAR  A  QUALIDADE  DE  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  –  LEGITIMIDADE,
CONTUDO,  DE  APLICAÇÃO,  A  EX-GOVERNADOR  DE  ESTADO,  DO  REGIME  JURÍDICO
FUNDADO  NA  LEI  Nº  8.429/92  –  DOUTRINA  –  PRECEDENTES  –  REGIME  DE  PLENA
RESPONSABILIDADE  DOS AGENTES ESTATAIS,  INCLUSIVE  DOS AGENTES POLÍTICOS,
COMO EXPRESSÃO NECESSÁRIA DO PRIMADO DA IDEIA REPUBLICANA – O RESPEITO À
MORALIDADE  ADMINISTRATIVA  COMO  PRESSUPOSTO  LEGITIMADOR  DOS  ATOS
GOVERNAMENTAIS  –  PRETENSÃO  QUE,  SE  ACOLHIDA,  TRANSGREDIRIA  O  DOGMA
REPUBLICANO  DA  RESPONSABILIZAÇÃO  DOS  AGENTES  PÚBLICOS  –  DECISÃO  QUE
NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO CAUTELAR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO –
PARECER  DA  PROCURADORIA-GERAL  DA  REPÚBLICA  POR  SEU  IMPROVIMENTO  –
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (STF, AC 3585 AgR, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, julgado em 02/09/2014, Dje-211, divulgação em 24/10/2014, publicação em
28/10/2014). 

2 ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. OS AGENTES POLÍTICOS ESTÃO SUJEITOS ÀS SANÇÕES POR ATO DE
IMPROBIDADE (LEI 8.429/92). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL/STJ NA
RCL 2.790/SC, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 4.3.2010. RESSALVA DO PONTO
DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Excetuada a hipótese de
atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial
pelo Senado Federal (arts.  85 e 86 da CF/88),  não há norma constitucional alguma que imunize os
agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de quaisquer das sanções por ato de improbidade
previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. Ressalva do ponto de vista do Relator. 2. Agravo
Regimental desprovido (STJ, AgRg no REsp 1197469/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015).



A nomeação  de  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em linha  reta,  colateral  ou  por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive,  da autoridade nomeante ou de servidor da
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para
o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na
administração  pública  direta  e  indireta  em  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  compreendido  o  ajuste  mediante
designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

A referida Súmula Vinculante foi editada e publicada em agosto de 2008, tendo
sido, desde então, objeto de maciça publicação pelos grandes meios de comunicação,
tanto os direcionados ao público leigo em geral quanto os dedicados à comunidade
jurídica.

O exercício de Danielle Risucci Dantas se iniciou em 1° de agosto de 2009,
consoante  assinalado  em suas  fichas  financeiras,  f.  47/50,  e  o  de  Artur  Risucci
Dantas em 1° de abril de 2011, f. 51/52, fatos admitidos pelos próprios Recorrentes.

Portanto,  ambos  passaram  a  titularizar  o  cargo  comissionado  quando  a
consciência coletiva da ilicitude do nepotismo já estava plenamente massificada no
seio da sociedade civil.

O STJ, ao contrário do que defenderam os Apelantes, assentou o entendimento
de que o nepotismo configura improbidade administrativa mesmo nos casos em que a
nomeação tenha ocorrido antes da edição da Súmula Vinculante n.° 13, uma vez que
o enunciado apenas consolida aquilo que já estava assentado no caput do art. 37 da
Constituição Federal desde outubro de 1988, raciocínio que fulmina a tese segundo a
qual a falta de previsão em lei municipal excluiria o dolo dos réus.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  NEPOTISMO.  NOMEAÇÃO  DE  FAMILIARES  PARA
OCUPAR  CARGOS  EM  COMISSÃO  ANTES  DA  EDIÇÃO  DA  SÚMULA
VINCULANTE 13/STF. DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL.  VIOLAÇÃO
DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO ART. 11 DA
LEI 8.429/1992. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA.
1.  Na origem,  o  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  propôs  ação  civil
pública,  na  qual  imputa  aos  réus  a  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa
oriundos de nepotismo, requerendo sua condenação nas sanções previstas nos arts. 4 e
11 da Lei n. 8.429/1992.
2.  No  caso,  a  prática  de  nepotismo  está  efetivamente  configurada,  e,  como  tal,
representa  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. 8.429/1992.
3. A nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, ainda que ocorrida antes
da publicação da Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, constitui ato de
improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da Administração Pública,
nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sendo despicienda a existência de regra
explícita de qualquer natureza acerca da proibição.
4.  A  revisão  da  dosimetria  das  sanções  aplicadas  em  ações  de  improbidade
administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra
na Súmula 7/STJ, ressalvados casos excepcionais, nos quais, da leitura dos julgados
proferidos na instância ordinária, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado
e as sanções aplicadas, o que não ocorre no caso vertente.
Agravo  regimental  improvido  (STJ,  AgRg  no  REsp  1362789/MG,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

No  mesmos  sentido:  AgRg  no  REsp  1535600/RN,  Rel.  Ministro  Mauro



Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015; REsp
1499622/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em
24/02/2015,  DJe  12/03/2015;  REsp  1286631/MG,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,
Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013;  REsp 1200125/RS, Rel.
Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em  17/05/2012,  DJe
15/06/2012;  REsp  1009926/SC,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,
julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010, dentre outros.

O nepotismo, até o presente,  não foi definido como uma categórica jurídica
individualizada  por  lei  em  sentido  estrito,  sendo  seu  conceito  construído  pela
jurisprudência e pela doutrina a partir da irradiação dos princípios da moralidade, da
impessoalidade e da isonomia.

Portanto, a falta de lei stricto sensu municipal definindo nepotismo não impede
sua caracterização e sua qualificação como improbidade administrativa, consoante
evidencia o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  VEDAÇÃO  NEPOTISMO.  NECESSIDADE  DE
LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37,
CAPUT,  DA  CF.  RE  PROVIDO  EM PARTE.  I  -  Embora  restrita  ao  âmbito  do
Judiciário,  a  Resolução  7/2005  do  Conselho  Nacional  da  Justiça,  a  prática  do
nepotismo nos demais  Poderes  é  ilícita.  II  -  A vedação do nepotismo não exige a
edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos
princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE
conhecido e parcialmente provido para anular  a  nomeação do servidor,  aparentado
com agente político, ocupante, de cargo em comissão (STF, RE 579951, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, Repercussão geral -
Mérito Dje-202, divulgação em 23/10/2008, publicação em 24/10/2008).

Em síntese, se a nomeação de parente consanguíneo de primeiro grau já era
considerada improbidade antes da edição da Súmula Vinculante, não resta dúvidas de
que a qualificação jurídica imposta na origem é incensurável, tendo em vista que os
provimentos  impugnados  foram implementados  após  sua  publicação na  imprensa
oficial e sua maciça divulgação no âmbito da sociedade civil.

Ainda  que  um  Prefeito  juridicamente  leigo  não  saiba  indicar  o  artigo  da
Constituição  ou  o  número  da  Súmula  que  vedam tal  nomeação,  a  percepção  de
contrariedade da conduta em relação ao ordenamento como um todo e aos vetores
éticos reconhecidos no meio social podia, à época, ser alcançada a partir de um juízo
meramente profano, sendo exigível do homem médio e, sobretudo, daquele que se
propõe a ocupar o cargo de Chefe do Executivo Municipal.

O mesmo raciocínio se aplica aos filhos do Prefeito,  sobre quem pende um
juízo ainda mais acentuado de culpabilidade, considerando que tais particulares eram
estudantes do curso de Direito e se propuseram a desempenhar funções de assessoria
jurídica  no  âmbito  do  Poder  Executivo  municipal,  sendo  tal  conhecimento  deles
exigível com maior rigor em virtude de sua condição intelectual.

O STF construiu duas exceções à regra materializada na Súmula Vinculante n.°
13: nomeação para cargo político3 e  nomeação para cargo comissionado alheio à

3 CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  NEPOTISMO.  AGENTE  POLÍTICO.  SÚMULA
VINCULANTE 13. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. […] 4. Quanto ao
mérito,  o  próprio  Supremo  Tribunal  Federal  explicitou,  em  inúmeros  julgamentos,  o  âmbito  de



cadeia de subordinação hierárquica do agente público com quem o nomeado guarda
vínculo parental4.

O caso concreto não se amolda a qualquer das referidas exceções, tendo em
vista se tratar de um cargo comissionado de natureza técnico-administrativa (e não
política,  como  defendem  os  Recorrentes)  diretamente  subordinado  à  autoridade
nomeante (o cargo se vincula à  Procuradoria  Jurídica,  que integra a  estrutura do
Gabinete do Prefeito, consoante se depreende dos extratos do Sistema SAGRES/TCE
de f. 14/43, bem como do art. 3° da Lei Municipal n.° 358/2006, f. 53, e do art. 2°,
“b”, da Lei Municipal n.° 291/2001, f. 60). 

Um  cargo  somente  pode  ser  considerado  político  quando  seu  feixe  de
atribuições está diretamente relacionado às tomadas de decisões políticas do Chefe
do Executivo, pautadas pelo juízo de conveniência próprio dos atos de governo, e
não dos atos de administração.

Consoante pontifica José dos Santos Carvalho filho, “exatamente pela ilimitada
projeção  de  seus  misteres  é  que  alguns  autores  têm  distinguido  governo e
administração, e função administrativa e função política, caracterizando-se esta por
não ter subordinação jurídica direta, ao contrário daquela, sempre sujeita a regras
jurídicas superiores”5.

O cargo de Assessor Jurídico está inserido no âmbito da Procuradoria Jurídica
do  Município  de  Fagundes  e,  portanto,  preordena-se  ao  assessoramento  técnico-
jurídico do Executivo, adstrito ao plano da administração propriamente dita, e não ao
plano do governo (não se trata de assessoramento político).

abrangência da Súmula Vinculante 13, excluindo do seu alcance os cargos de natureza política.  No
mesmo sentido, o julgamento, no STJ, do RMS 32.992/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 19/12/2012. Incidência da súmula 83/STJ. 5. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg
no AREsp 326.260/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2014, DJe
23/05/2014).

4 Informativo n.°  815/STF:  “Em conclusão  de julgamento,  a  Segunda Turma,  por  maioria,  reputou
improcedente pedido formulado em reclamação na qual se discutia a prática de nepotismo em face de
nomeação de servidor público. No caso, servidor público teria sido nomeado para ocupar o cargo de
assessor de controle externo de tribunal de contas de Município. Nesse mesmo órgão, seu tio, parente
em linha  colateral  de  3º  grau,  já  exerceria  o  cargo  de  assessor-chefe  de  gabinete  de  determinado
conselheiro — v. Informativo 796. A Turma observou que não haveria nos autos elementos objetivos a
configurar o nepotismo, uma vez que a incompatibilidade dessa prática com o art. 37, “caput”, da CF
não decorreria  diretamente  da  existência  de  relação  de  parentesco  entre  pessoa  designada e  agente
político ou servidor público, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou
assessoramento fosse direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém com potencial de
interferir no processo de seleção. Assim, em alguma medida, violaria o princípio da impessoalidade —
princípio que se pretendera conferir efetividade com a edição do Enunciado 13 da Súmula Vinculante —
vedar o acesso de qualquer cidadão a cargo público somente em razão da existência de relação de
parentesco com servidor que não tivesse competência para selecioná-lo ou nomeá-lo para o cargo de
chefia, direção ou assessoramento pleiteado, ou que não exercesse ascendência hierárquica sobre aquele
que  possuísse  essa  competência.  Ressaltou  que,  na  espécie,  não  haveria  qualquer  alegação  de
designações  recíprocas  mediante  ajuste.  Além  disso,  seria  incontroversa  a  ausência  de  relação  de
parentesco entre a autoridade nomeante — conselheiro do tribunal de contas — e a pessoa designada.
Ademais, ao se analisar a estrutura administrativa da Corte de Contas não se verificara a existência de
hierarquia entre os cargos de chefe de gabinete da presidência e de assessor de controle externo. Vencido
o Ministro Gilmar Mendes (relator)” (STF, Rcl 18564/SP, Rel. orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o
acórdão Min. Dias Toffoli, 23.2.2016, acórdão pendente de publicação em 30/03/2016).

5 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo.  23. ed.  Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p. 5.



Os cargos políticos que escapam da vedação da Súmula Vinculante n.° 13 são,
exclusivamente, os de Ministro de Estado, no âmbito Federal, e os de Secretário ou
equiparados, nos âmbitos estadual e municipal.

Valho-me, nesse particular, das palavras do Exm.° Min. Carlos Ayres Britto,
colhidas do voto prolatado no julgamento do RE n.° 579.951/RN:

“Os cargos de Secretário de Estado, Secretário Municipal têm por êmulo ou paradigma
federal os cargos de Ministro de Estado cuja natureza é política, e não singelamente
administrativa. Diz a Constituição Federal sobre o Poder Executivo: o Poder Executivo
é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado (art. 76).
Ou seja,  os  Ministros de Estado são ocupantes  de cargos de existência necessária,
política, porque componentes do governo. Aonde eu quero chegar? O Chefe do Poder
Executivo é livre para escolher seus quadros de governo, mas não o é para escolher
seus quadros administrativos, porque dentre os quadros administrativos estão os cargos
em comissão, os cargos de provimento efetivo e as funções de confiança”.

Por  todo  o  exposto,  concluo  que  o  cargo  em discussão  não  é  político,  ao
contrário do que defenderam os Recorrentes.

Os atos de improbidade abstratamente previstos nos arts. 9° e 11 reclamam a
prova de dolo genérico, enquanto que as condutas enumeradas no art. 10 admitem,
além do dolo genérico, o elemento anímico culposo, não havendo necessidade de
prova  de  especial  fim  de  agir  (dolo  específico)  para  qualquer  das  modalidades
previstas em lei, consoante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça6.

Na espécie, os filhos do Prefeito foram por ele investidos nos cargos por atos
conscientemente  praticados  e  finalisticamente  dirigidos,  o  que  configura,
suficientemente,  o  dolo  genérico  necessário  à  qualificação  da  ilicitude  como
improbidade.

Não bastasse, as circunstâncias do caso concreto indicam um especial fim de
agir,  qual  seja,  o  intuito  premeditado  de  beneficiar  seus  dois  filhos  com  a
remuneração do cargo sem a contraprestação correspondente. 

Em  julho  de  2013,  o  então  Secretário  de  Administração  do  Município  de
Fagundes, após ser oficiado pelo Promotor de Justiça para apresentar, no curso do
Inquérito Civil que precedeu esta ação, cópias das portarias de nomeação dos filhos
do Prefeito, respondeu, in verbis, f. 46:

6 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO  NAS  RAZÕES  DO  RECURSO  ESPECIAL.  VIA  INADEQUADA.  ART.  288  DO
RISTJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, IX,  DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.  ERROR IN  PROCEDENDO.  OCORRÊNCIA.  PENALIDADE APLICADA.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  […]  5.  A  razão  para  tanto  é  que  a  Lei  de  Improbidade
Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e
boa-fé; e por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente e, no caso de dano ao erário, dolo ou
culpa. 6. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a improbidade é o
ato ilegal qualificado pelo elemento subjetivo do agente, sendo indispensável a correta identificação do
dolo quando caracterizadas condutas tipificadas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos
eivadas de culpa grave, nas hipóteses do artigo 10 da lei.  Cito precedentes: (REsp 939.118/SP, Rel.
Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em  15.2.2011,  DJe  1º.3.2011;  AgRg  no  REsp
1.125.634/MA,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Primeira  Turma,  julgado  em 16.12.2010,  DJe
2.2.2011;  EREsp  479.812/SP,  Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Seção,  julgado  em
25.8.2010, DJe 27.9.2010; REsp 758.639/PB, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
28.3.2006,  DJ  15.5.2006)  [...]  9.  Recurso  Especial  provido  (STJ,  REsp 1512047/PE,  Rel.  Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015).



“Temos a informar, que não estamos remetendo cópias de suas portarias de nomeação,
conforme solicitação, em virtude de não existirem em nossos arquivos”. 

Portanto, mais esse detalhe corrobora o dolo específico do Prefeito, uma vez
que  não  diligenciou  as  formalidades  básicas  indispensáveis  à  publicidade  e  ao
registro dos provimentos nos assentamentos do Município, o que revela sua intenção
de ocultar o conhecimento dos atos pelo corpo de administrados e pelas instituições
incumbidas da fiscalização dos gastos públicos ou, no mínimo, a assunção consciente
dos riscos resultantes da referida omissão.

Os Recorrentes defenderam, ainda, que não houve prova de dano ao erário nem
de enriquecimento ilícito, uma vez que as funções inerentes ao cargo foram, em tese,
efetivamente desempenhadas.

Os Réus não trouxeram a estes autos qualquer substrato documental dessa tese,
como,  por  exemplo,  folhas  de  ponto  ou  documentos  produzidos  no  exercício  da
suposta assessoria (pareceres, minutas de atos administrativos, etc.), razão pela qual
não acolho a tese recursal.

Antecipando-me  a  eventual  questionamento,  esclareço  que  o  raciocínio  não
implica  em  indevida  inversão  do  ônus  probatório  em  desfavor  do  acusado,
decorrendo, ao revés, da completa impossibilidade do Ministério Público fazer prova
da inexistência de um ato (o que se convencionou denominar, em sede doutrinária, de
prova diabólica).

Não  se  trata,  portanto,  de  inversão  do  ônus  da  prova,  mas  de  ônus
originariamente titularizado pelos réus.

Até  mesmo  na  seara  penal,  cujas  sanções  são  muito  mais  gravosas,  as
excludentes de ilicitude e as dirimentes de culpabilidade devem ser provadas pelos
réus, não se exigindo do Ministério Público que prove sua inexistência.

O  raciocínio  se  aplica,  sem  maiores  adaptações,  a  este  processo  cível  de
natureza  punitiva:  provada  a  ilicitude  da  nomeação,  incumbe  ao  réu  lastrear  a
pretendida  superação  de  sua  proclamação  por  argumento  paralelo,  que  não  se
relaciona  propriamente  com o  ato  de  per  si considerado,  mas  com um  suposto
benefício público que teria potencialidade de reverter a antijuridicidade da conduta
típica.

Partindo para um raciocínio puramente civilista, a tese defensiva se ampara em
um fato impeditivo do direito alegado pelo autor, cuja prova, também sob essa ótica,
é ônus do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, tendo-se em consideração,
vale repetir, que se pode exigir das partes somente a prova do trabalho, jamais do não
trabalho.

Por fim, ao afirmarem, nas razões do Apelo, que “ inexiste no presente processo
qualquer  comprovação de que os  apelantes assinaram peças”,  f.  199,  os próprios
Recorrentes inspiram segurança quanto à vislumbrada ausência de efetivo exercício
das funções públicas inerentes ao cargo.

Concluo, em arremate, com amparo nas regras processuais que distribuem o
ônus  probatório,  que  a  negação  de  efetivo  trabalho  pelo  Juízo  sentenciante  é
incensurável, o que evidencia, inclusive, a correção das tipificações das condutas nos
arts.  9°  (filhos)  e  10  (Prefeito),  determinadas  pelas  elementares  especializantes



enriquecimento ilícito e lesão ao erário, respectivamente, que não se fazem presentes
na generalidade dos casos de nepotismo em que o parente irregularmente nomeado
prova seu labor (o que atrairia a aplicação do art. 11).

Passo à última tese recursal.

A  aplicação  cumulativa  das  sanções  pelo  Juízo  sentenciante  guardou  justa
proporcionalidade com a gravidade das condutas, analisada in concreto.

O fato de os nomeados sequer terem obtido o título de bacharéis em Direito à
época das nomeações, a ausência de registro e publicação das portarias de nomeação,
a ausência de qualquer produção profissional em benefício do interesse público, não
obstante o significativo período em que permaneceram vinculados à Administração
(21 e 24 meses, respectivamente, f. 47/52), o parentesco consanguíneo de primeiro
grau  e  a  ofuscante  perceptividade  da  ilicitude  da  conduta,  sobretudo  pelos
acadêmicos de Direito, são circunstâncias específicas que indicam um maior grau de
reprovabilidade em relação à generalidade dos casos de nepotismo verificados no
cotidiano forense.

 Ante o expendido,  considerando tais  especificidades,  reputo proporcional  a
cumulação fixada na origem, com amparo,  inclusive,  na jurisprudência do STJ,  a
seguir ilustrada:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  SIMULAÇÃO  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO.  CONFIGURADO  O  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA
7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. CUMULAÇÃO
DE PENALIDADES. POSSIBILIDADE.
[…]
5.  Quanto  à  cumulação  de  penalidades,  a  jurisprudência  desta  Corte  firmou-se  no
sentido de que as cominações previstas no art. 12, caput, podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no AREsp 327.405/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013).

Posto isso, conhecida a Apelação e rejeitadas as arguições de inadequação e
de falta de interesse processual, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


