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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  SERVIDORES
PARA  ATENDER  A  EXCEPCIONAL  INTERESSE
PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS.
CONTRATADOS COM VÍNCULO DE PARENTESCO
COM  SECRETÁRIOS  MUNICIPAIS  E  OUTROS
OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA,
E  ASSESSORAMENTO  NA  ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.  PRÁTICA  DE  NEPOTISMO.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. MINORAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE.
RESPEITO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Mesmo  naquelas  circunstâncias  em  que  a
Administração Pública é compelida a adotar medidas
de  caráter  emergencial  para  atender  necessidades
urgentes  e  temporárias  e  que  desobrigam,  por
permissivo constitucional, o administrador público de
realizar um concurso público, não se pode deixar de
submeter as contratações temporárias aos ditames da
moralidade  e  probidade  administrativas,  tendo  em
vista que não podem se constituir em instrumento de
pessoalidade  pela  reiteração  das  contratações  de
parentes  do  Administrador,  visando  contornar  a
vedação da prática do nepotismo

-  A  condenação  imposta  em  sede  de  Ação  de
Improbidade  Administrativa  não  precisa  seguir  os
mesmos requisitos e estruturação exigidos para uma
decisão penal, tendo em vista que esta não tem caráter
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criminal  e  não  se  confunde  com  aquela  esfera.
Entretanto, deve ser fixada com razoabilidade diante
das circunstâncias  do caso concreto,  e  levando em
conta  a  extensão do  dano  causado,  assim como o
proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente  (art.  12,  §
único, da LIA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba,  por unanimidade,  PROVER EM PARTE  a Apelação Cível
interposta pelo Promovido, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 474.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  André Avelino  de

Paiva Gadelha Neto, inconformado com a Sentença exarada pelo Juiz da 5ª

Vara da Comarca de Sousa que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de

Improbidade  Administrativa  movida pelo  Ministério  Público  Estadual  julgou

procedente  o  pedido,  condenando  o  Promovido  à  suspensão  dos  direitos

políticos  por  04  (quatro)  anos  e  ao  pagamento  de  multa  civil  no  valor

correspondente a duas vezes a última remuneração.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou que não restou

devidamente  demostrada  a  ilegalidade  das  contratações,  que  somente  se

efetivaram por necessidade de continuidade dos serviços essenciais prestados

pela administração municipal de Sousa. 

Sustentou que não seria a hipótese de aplicação da Súmula

Vinculante nº 13 do STF, pois em momento algum houve a demonstração de

vínculo de parentesco das pessoas contratadas com o Promovido/Apelante, tão

pouco, que ele houvesse agido de má-fé.

Por tais razões, pugnou pelo provimento do Recurso, com a

consequente improcedência da Ação de Improbidade ajuizada pelo Ministério

Público  Estadual.  Alternativamente,  pela  redução  da  penalidade  fixada,

levantando a suspensão dos direitos políticos (fls. 406/429). 
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Devidamente intimado, o representante do Ministério Público,

com atuação na Comarca de Sousa, ofereceu Contrarrazões, pugnando pelo

desprovimento da Apelação Cível (fls. 432/436).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento parcial do Recurso para reduzir a pena de suspensão dos direitos

políticos para 02 (dois) anos (fls. 447/453).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  Ministério  Público

Estadual  ajuizou  a  presente  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade

Administrativa em face de André Avelino de Paiva Gadelha Neto, então Prefeito

do Município de Sousa, atribuindo-o o cometimento da prática de nepotismo

decorrente de várias contratações temporárias de servidores com vínculos de

parentesco  com  Secretários  Municipais  e  outros  ocupantes  de  cargos  de

Direção, Chefia e Assessoramento na Administração Municipal.

Pois bem. Como se sabe, a vedação ao nepotismo não implica

em  impedir  a  ampla  acessibilidade  dos  cargos  públicos  aos  parentes  dos

Administradores, desde que tenham sido aprovados em concurso público ou

assumam cargos de natureza política. A intenção de se proibir essa prática, é

afastar o privilégio puro e simples, contratando-se pessoas para ocupar cargos

na Administração Pública com base na influência decorrente do parentesco. 

Com  efeito,  mesmo  naquelas  circunstâncias  em  que  a

Administração Pública é compelida a adotar medidas de caráter emergencial

para  atender  necessidades  urgentes  e  temporárias  e  que  desobrigam,  por

permissivo  constitucional,  o  administrador  público  de  realizar  um  concurso

público para a contratação temporária, não se pode deixar de submetê-las aos

ditames da moralidade e probidade administrativas.
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Portanto, as contratações temporárias não podem se constituir

em instrumento de pessoalidade pela reiteração das contratações de parentes

do Administrador, como forma de contornar a vedação da prática do nepotismo.

Súmula  Vinculante  nº  13.  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. 

Não bastasse isso, tem-se, de igual forma, que esses aludidos

recrutamentos foram feitos ao arrepio da norma que disciplina a contratação

temporária, de forma que somente terá vez quando existir previsão legal dos

casos;  a  contratação  for  feita  por  tempo  determinado;  tiver  como  função

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Nesse sentido, em que pesem as alegações do Recorrente de

que inexistem indícios da prática de improbidade administrativa, e de que não

foram demonstradas de forma clara e precisa a conduta ilegal tipificada na Lei

nº  8.429/92,  restou  incontroverso  que  ele,  efetivamente,  procedeu  as

contratações de pessoas com vínculo de parentesco com alguns integrantes do

“primeiro escalão” da Administração municipal  de Sousa/PB, eis que alegou

que assim o fez em face da necessidade de atender a situação de excepcional

interesse  público  na  área  de  saúde  e,  em  face  da  carência  de  pessoal

habilitado para o exercício das funções de médicos, odontólogos, enfermeiros

etc, na região de Sousa. 

Todavia,  como bem pontuado pelo Juiz “a quo”, o Plenário do

Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  ocasião  do  julgamento  da  ADI  nº

999.2010.000590-2/001, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, e do

art.  2º,  incisos IV,  V e  VI,  da Lei  Municipal  nº  1.927/2003,  justamente,  por

dispor  sobre hipóteses genéricas e  abrangentes  de contratação temporária,

com referência a serviços públicos permanentes e essenciais à população, o
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que afasta a temporariedade e excepcionalidade desses recrutamentos, que a

bem da verdade se configuraram em ofensa a regra da convocação de pessoal

para ingresso no serviço público.

Tal fato, por si só, implica em ato de improbidade administrativa

por inobservância os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da

Lei  8.429/92),  com  afronta  aos  princípios  da  impessoalidade,  legalidade  e

publicidade, ainda que não gerem dano ao erário ou enriquecimento ilícito dos

envolvidos. 

Sobre o tema, vale transcrever os seguintes julgados oriundos

do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.    RECURSO    ESPECIAL.
IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO   AO
ART.  535  DO  CPC/1973  NÃO  CARACTERIZADA.
NEPOTISMO. ATO CONDENÁVEL  POR  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.   SÚMULA   VINCULANTE  N.
13/2008    DETERMINOU   CRITÉRIOS   OBJETIVOS
PARA   CARACTERIZAÇÃO   DA  CONDUTA.  1.    Na
origem,  trata-se  de  Ação  Civil  Pública  proposta  pelo
Ministério  Público  do Estado de Minas Gerais contra o
Município  de  Carangola,   da   Câmara   Municipal  de
Carangola  e  demais  recorridos a fim   de   coibir    a
prática   de   ato   de   nomeação   de   parentes,
caracterizada  como nepotismo. 2. Constata-se que não
se configura a alegada  ofensa  ao  artigo  535, II,  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  uma  vez  que  o
Tribunal  de  origem  julgou  integralmente  a  lide  e
solucionou,   de  maneira  amplamente  fundamentada,  a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3.  A  Súmula
Vinculante  13, aprovada em 2008 pelo STF, determinou
critérios  objetivos para caracterizar nepotismo, mas tal
prática  já  é  condenada  desde  a  vigência  de  nossa
Constituição Federal, de 1988, que  erigiu  os  princípios
da  isonomia,  da  impessoalidade  e da moralidade. 4. A
nomeação  de  parentes  para  ocupar  cargos  em
comissão constitui ato de improbidade administrativa
e  é  condenada  também  em  previsão  na  Lei
8.429/1992, em seu art. 11. 5. Assim, ainda que ocorrido
antes da edição da Súmula Vinculante 13 do  Supremo
Tribunal   Federal,   o  fato  constitui  ato de improbidade
administrativa,   que   atenta   contra   os  princípios  da
Administração Pública.  Precedentes: REsp 1447561/PE,
Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,   Segunda
Turma,  DJe  12/09/2016, AgRg no REsp 1362789/MG,
Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
19/05/2015.  6.  Recurso  Especial  parcialmente  provido.
(REsp 1643293/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
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SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  28/03/2017,  DJe
05/05/2017)

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDOR  SEM  CONCURSO
PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  PRINCIPIOLÓGICA  DE
CONHECIMENTO PALMAR. 1. Os atos de improbidade
administrativa tipificados no art. 11 da Lei n. 8.429/92 que
importem  em  violação  dos  princípios  da  administração
independem  de  dano  ao  erário  ou  do  enriquecimento
ilícito do agente público. Ademais, a má-fé, neste caso, é
palmar.  Não  há  como  alegar  desconhecimento  da
vedação constitucional para a contratação de servidores
sem  concurso  público,  mormente  quando  já  passados
quase  24  anos  de  vigência  da  Carta  Política.
(Precedente:  REsp  1.130.000/MG,  Rel.  Min.  Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em  22.6.2010,  DJe
30.8.2010.) 2.  Apesar de o Tribunal de origem ter se
manifestado  no  sentido  de  que  a  contratação  de
servidor  temporário  não  implica,  necessariamente,
conduta ímproba, conforme-se colhe de voto vencido
na Corte a quo, "as contratações feitas foram ilegais,
porquanto,  não  visaram  atender  necessidades
temporárias  de  excepcional  interesse  público",
porque realizadas para exercer atividades rotineiras
do interesse da municipalidade, não sendo possível
alegar  despreparo  a  justificar  a  contratação,  sem
concurso, de quinhentos e oitenta e oito servidores.
Configurado,  portanto,  in  casu,  o  elemento  subjetivo
necessário à caracterização da conduta ímproba. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 122.682/MG, Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

Ressalte-se  que  o  dolo  exigido  para  a  configuração  de

improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta,

produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou a simples anuência

aos  resultados  contrários  ao  Direito,  independentemente  de  se  investigar

acerca de finalidades específicas, muito embora, na presente hipótese, essa

questão  tenha  ficado  evidente  diante  da  nítida  intenção  de  utilização  do

instituto  da  “Contratação  Temporária”  para  o  favorecimento  de  grupos

familiares.

Entretanto, cabe dizer que não é necessário que a condenação

imposta  em sede  de  Ação  de  Improbidade  Administrativa  siga  os  mesmos

requisitos e estruturação exigidos para uma decisão penal, tendo em vista que

esta não tem caráter criminal e não se confunde com aquela esfera.
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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  ser  aplicadas  isolada  ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

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. 

Dessa  forma,  entendo  que  o  Magistrado  sentenciante  não

realizou  a  dosimetria  da  pena  segundo  a  natureza,  a  gravidade  e  as

consequências dos atos ímprobos, eis que a penalidade deve ser fixada com

razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto, e levando em conta

a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo

agente (art. 12, § único, da LIA).

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei
o  juiz  levará  em  conta  a  extensão  do  dano  causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

“In casu”, não há comprovação de dano ao erário ou de que o

Recorrente tenha auferido algum proveito econômico em razão do fato ilícito,

motivo pelo qual deve a Decisão recorrida, neste particular, sofrer a devida

adequação, levantando-se suspensão dos direitos políticos, eis que extrapola o

princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade

Administrativa se propõe. 

Dessarte, atento ao nível de gravidade da conduta perpetrada

pelo Promovido/Apelante, diante da necessidade de coibir que falhas como a

constatada na presente hipótese se repitam, mas em obediência ao princípio

da  proporcionalidade,  entendo  por  bem condenar  o  Promovido/Apelante  ao

pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes o valor do último salário recebido

como Prefeito de Sousa.
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Por tais razões,  PROVEJO EM PARTE a presente Apelação

Cível para minorar a penalidade aplicada, impondo ao Promovido/Apelante a

sanção de  pagamento  de multa  civil  de  02 (duas)  vezes  o  valor  do  último

salário recebido como Prefeito de Sousa.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  Convocado,  com jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Desembargador Luís Sílvio Ramalho), face a
averbação  de  suspeição  do  Desembargador  José  Ricardo  Porto e  o
Excelentíssimo Doutor  Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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