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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACÓRDÃO
QUE RECONHECEU A CONFIGURAÇÃO DE
ATO ÍMPROBO ANTE A PRÁTICA DE NEPO-
TISMO PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE
ESCLARECIMENTO  QUANTO  AO NORTE
HERMENÊUTICO DA SÚMULA VINCULANTE
Nº 13 DO STF. APLICAÇÃO DA PENALIDADE
DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCI-
AL DOS ACLARATÓRIOS. EFEITO INTEGRA-
TIVO.

- Considerando que o julgado não se manifestou acer-
ca da interpretação realizada pela Corte Suprema so-
bre o alcance da Súmula Vinculante nº 13, em cotejo
com o caso em análise, é de se acolher parcialmente
os embargos de declaração apenas para integrar à de-
cisão embargada a fundamentação apresentada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  acolher
parcialmente os embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto
do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  556/568) opostos
por  José Rofrants Lopes Casimiro contra Acórdão (fls. 540/552) que deu
parcial provimento ao recurso apelatório interposto pelo Ministério Público
do  Estado  da  Paraíba,  nos  autos  da  “Ação  Civil  Pública  por  Ato  de
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Improbidade Administrativa” ajuizada pelo Parquet contra o ora embargante e
e o Município de São Francisco.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão
no julgado, por ter concluído pela configuração da prática de nepotismo até
mesmo nas situações não abrangidas pela Súmula nº 13 do STF. 

Assevera que o Supremo Tribunal Federal delineou as situações
aptas  a  caracterizar  nepotismo,  no  âmbito  da  Reclamação  nº  18564/SP,
acrescentando  que  os  casos  tratados  na  presente  ação  não  se  amoldam  a
nenhuma  daquelas  hipóteses,  seja  por  terem  sido  nomeados  em momento
anterior  à  autoridade  nomeante  ou  porque  inexistente  rela~~ao  de
subordinação com o parente exercente de cargo público.

Aduz,  ainda,  que  o  julgado  foi  contraditório  em  relação  à
extensão dos efeitos da penalidade de perda de função pública. Defende que
tal reprimenda “deve ser entendida como aquela da qual se utiliza o agente
para a prática do ato de improbidade”, não podendo ser estendida a qualquer
cargo exercido pelo réu no momento da prolação da sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos
infringentes, tendo em vista os vícios sustentados.

A parte  contrária  apresentou  contrarrazões,  onde  sustenta  a
inexistência de vícios embargáveis e requer a rejeição dos aclaratórios (fls.
572/576).

É o relatório.

VOTO.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão não
teria analisado individualmente as supostas situações de nepotismo relatadas
no  caso  em concreto,  concluindo  pela  configuração  da  prática  vedada  até
mesmo nas situações não abrangidas pela Súmula nº 13 do STF, conforme
entendimento  firmado  pela  Corte  Suprema  no  bojo  da  Reclamação  nº
18564/SP.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  em  que  pese  as  razões
apresentadas  no  presente  recurso  revelarem  nítido  inconformismo  com  o
resultado do julgamento, entendo que o caso em apreço demanda uma breve
incursão sobre o posicionamento firmado pela Corte Suprema no âmbito da
Reclamação acima referida, a fim de que reste indene de dúvidas a flagrante

Embargos de declaração nº 0003228-67.2015.815.0000 2



violação  à  regra  proibitiva  extraída  da  Súmula  Vinculante  nº.  13  pelo
embargante, e, por conseguinte, de ato de improbidade administrativa violador
dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência.

- Dos Recentes Julgados do Supremo Tribunal Federal

No ano de 2016, no âmbito do Informativo de Jurisprudência nº
815 do Supremo Tribunal  Federal,  a  Corte  Suprema conferiu interpretação
incisiva sobre o teor da Súmula Vinculante nº 13, gerando divergências quanto
ao norte hermenêutico para a compreensão da vedação à prática de nepotismo
de acordo com a Constituição Federal.

Trata-se da Reclamação nº 18564/SP, julgada em 23/02/2016,
em que se apreciou a situação de um servidor comissionado (“Assessor-Chefe
do Gabinete de um Conselheiro do Tribunal de Contas”) e da possibilidade de
nomeação de um sobrinho de tal servidor para outro cargo comissionado na
instituição (“Assessor de Controle Externo” do mesmo Tribunal). Na hipótese,
a Suprema Corte afirmou que não existia qualquer subordinação hierárquica
entre o cargo de Chefe de Gabinete de Conselheiro e o cargo de Assessor de
Controle Externo, concluindo que o ocupante do cargo gerador do eventual
impedimento não possui poder legal de nomeação do sobrinho.

A interpretação constitucional, no aresto referido, foi no sentido
de que o nepotismo, proibido pelo  caput  do art. 37 da Constituição Federal,
decorre da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou
assessoramento  seja  direcionada  à  pessoa  com  relação  de  parentesco  com
alguém com potencial de interferir no processo de seleção. 

A propósito, confira-se o teor do Informativo, constante no sítio
eletrônico da Suprema Corte:

“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.
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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, Segunda Turma, Rcl 18564/SP, rel. orig. Min.
Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli,
23.2.2016 – Rcl-18564). (grifo nosso).

No julgado da Reclamação acima mencionada, o Ministro Dias
Toffoli, Redator do Acórdão, após o voto do Relator Ministro Gilmar Mendes,
ressaltou  a  necessidade  de  observância  dos  critérios  objetivos  da  Súmula
Vinculante  nº  13,  enfatizando,  durante  os  debates,  ao  Eminente  Relator  a
diversidade da hipótese então analisada com outra já apreciada em precedente
no qual o gerador do impedimento era membro de Poder. A propósito, veja-se
a ressalva:

“Vossa Excelência cita no voto um precedente meu –
e, por isso, vou me inclinar a pedir vista –, mas, em
meu precedente, se tratava de membro de Poder em
relação a um administrativo da Assembleia. Aqui não
é  membro  do  Poder” (Reclamação  nº  18.564/SP,
Inteiro Teor do Acórdão – página 9 de 29).

Assim,  o  próprio  Ministro redator  do  Acórdão reconheceu  a
diversidade fática na presunção entre a averiguação do nepotismo entre dois
servidores ocupante de cargos comissionados, e a análise da prática nepótica
quando se pretende nomear um parente de membro de Poder que não ocupa
cargo de provimento efetivo na instituição.

A Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia, na oportunidade da
primeira sessão de debates (não se encontrando presente,  porém, na última
sessão  que  concluiu  o  julgamento),  teceu  importantíssimas  considerações
acerca da finalidade e do contexto em que editada a súmula vinculante em
referência, consoante se observa:
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“- Porque eu me lembro que, na decisão que levou a
isso,  era  o  que  eu,  como  professora,  chamei  de
nepotismo cruzado.  Quer dizer, na verdade a gente
não consegue pegar,  porque  um nomeia  o fulano
para  o  seu  gabinete,  o  seu  gabinete,  em  troca...
Assim  você  nunca  consegue  encontrar.  Esse
nepotismo  cruzado  é  mais  sórdido  porque  ele
escamoteia e agride o princípio de forma clamorosa.
Então, a tentativa dessa formulação era de impedir,
mas, como dizia Machado de Assis, a virtude é uma e
os  pecados  são  muitos.  A gente  não  consegue,  de
jeito  nenhum,  numa norma,  fazer  essa  previsão,  e
tem que examinar a cada caso pra se saber aonde se
chega.
Da minha parte, eu aguardo a vista com muito gosto,
porque acho que é importante (…)
O que nós tentamos, na súmula, foi não estabelecer
uma relação de subordinação direta, mas quebrar o
princípio da impessoalidade pela indireta, que é o
que eu chamo de nepotismo cruzado. Quer dizer, eu
não  tenho  nenhum  sobrinho,  mas  peço  ao  meu
colega que faça isso. Ora, isto é exatamente o tráfico
de influência, que não se coaduna com o princípio da
impessoalidade.
Em  contraprestação,  isso  também  não  pode  gerar
prejuízo  a  uma  pessoa  que  seja  concursada  ou
qualificada, que venha por especialidade.
O Direito interpreta-se inteligentemente” 
(Reclamação nº 18.564/SP, Inteiro Teor do Acórdão –
páginas 11 e 12 de 29; grifo nosso).

Em outra oportunidade, em relatoria originária do Ministro Dias
Toffoli  (Rcl  nº  19.529/RS,  julgada  em  15/03/2016),  o  Pretório  Excelso
novamente  se  deparou  com  a  situação  de  dois  parentes  servidores
comissionados,  ocupantes  do  cargo  de  Assessor  de  Desembargador  no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

Mais  uma  vez,  ressaltou-se  não  se  poder  presumir,  em  se
tratando  de  servidor  público  comissionado,  que,  pela  simples  relação  de
parentesco com outra pessoa pretendente a ocupar cargo em comissão, detenha
influência  no  processo  de  escolha  correspondente.  Igualmente  ocorreu  no
Mandado  de  Segurança  nº  28.485/SE,  que  envolvia  a  nomeação  de  dois
servidores parentes, um comissionado e outro efetivo, no respectivo Tribunal
de Justiça.

Confiram-se as ementas dos arestos:

“EMENTA Mandado de segurança. Ato do Conselho
Nacional de Justiça. Competência reconhecida para
fiscalizar os princípios que regem a Administração
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Pública. Servidor não efetivo ocupante de cargo de
nomeação e exoneração “ad nutum” que é cônjuge,
companheiro  ou  parente  até  o  terceiro  grau,
inclusive,  de  servidor  efetivo  do  mesmo  órgão.
Ausência de prova concreta de subordinação entre os
dois servidores ou entre a autoridade nomeante e o
servidor de referência para a configuração objetiva
do  nepotismo.  Nepotismo  não  configurado.
Segurança concedida. 1. Competência do Conselho
Nacional  de  Justiça  para  promover  a  fiscalização
dos  princípios  constitucionais  da  Administração
Pública  consagrados  pelo  art.  37,  caput,  da
Constituição  Federal,  entre  eles  os  princípios  da
moralidade e da impessoalidade,  os quais regem a
vedação ao nepotismo. 2. A norma depreendida do
art.  37,  caput,  da  CF/88  para  a  definição  de
nepotismo  –  em  especial  os  princípios  da
moralidade, da impessoalidade e da eficiência - não
tem o condão de diferenciar as pessoas tão somente
em razão de relação de matrimônio, união estável ou
parentesco  com servidor  efetivo  do  poder  público,
seja para as selecionar para o exercício de cargos de
direção,  chefia  ou  assessoramento  no  âmbito  da
Administração Pública, seja para excluir sua aptidão
para o desempenho dessas funções.  3. Ausência de
prova  concreta  de  subordinação  entre  os  dois
servidores  ou  entre  a  autoridade  nomeante  e  o
servidor de referência para a configuração objetiva
do nepotismo. 4. Segurança concedida para anular a
decisão  do  CNJ  na  parte  em  que  determinou  a
exoneração  da  impetrante”.
(STF, MS 28485, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-238  DIVULG  03-12-2014
PUBLIC 04-12-2014). 

“EMENTA  Agravo  regimental  na  reclamação.
Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração
objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se
nega provimento. 
1. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não
se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades
de  configuração  de  nepotismo  na  Administração
Pública,  foram  erigidos  critérios  objetivos  de
conformação,  a  saber:  i)  ajuste  mediante
designações recíprocas, quando inexistente a relação
de  parentesco  entre  a  autoridade  nomeante  e  o
ocupante do  cargo de  provimento  em comissão ou
função comissionada; ii) relação de parentesco entre
a  pessoa  nomeada  e  a  autoridade  nomeante;  iii)
relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o
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ocupante  de  cargo  de  direção,  chefia  ou
assessoramento  a  quem  estiver  subordinada  e  iv)
relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a
autoridade  que  exerce  ascendência  hierárquica  ou
funcional sobre a autoridade nomeante.
2.  A incompatibilidade  da  prática  enunciada  na
Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da
CF/88  não  decorre  diretamente  da  existência  de
relação  de  parentesco  entre  pessoa  designada  e
agente  político  ou  servidor  público  ocupante  de
cargo em comissão ou função comissionada, mas da
presunção de que a escolha para ocupar cargo de
direção,  chefia  ou  assessoramento  tenha  sido
direcionada  a  pessoa  com  relação  de  parentesco
com alguém que  tenha  potencial  de  interferir  no
processo de seleção.
3.  Agravo  regimental  não  provido”.
(STF,  Rcl  19529  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-
04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 

Neste último Acórdão se chegou à essência das discussões que
conduziram  à  guinada  interpretativa  e  ao  reacendimento  da  temática  do
nepotismo. Há, porém, de se fazer uma correta leitura na linha evolutiva do
esclarecimento da adequada aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 para
que não se chegue a dois extremos, a saber: o da aplicação desarrazoada da
vedação e o da abertura indiscriminada de seu afastamento.

Concluir  que  não há  presunção objetiva  de  que um servidor
ocupante  de  cargo em comissão  tenha  potencial  de  influir  no  processo  de
escolha  de  outro  comissionado,  pela  simples  relação  de  parentesco,
demonstra-se razoável e condizente com os princípios constitucionais. 

Não  se  pode,  porém,  realizar  um  raciocínio  meramente
dedutivo para estender tal conclusão ao caso em epígrafe.

Isso porque,  consoante  se  depreende do relato do  Ministério
Público,  da  prova  colacionada  aos  autos  e  da  própria  lista  trazida  pelo
embargante, às fls. 560/564, o apelante foi responsável pela nomeação de mais
de  33  (trinta  e  três)  pessoas  para  cargos  em confiança  e  para  o  exercício
serviços temporários sem concurso.

Dentre os nomeados estão o irmão do vice-prefeito,  além de
diversos parentes de secretários municipais,  sem contar aqueles ligados em
grau de parentesco com chefes de gabinete, diretores e vereadores.

Ora,  não  resta  dúvidas  de  que  as  nomeações  de  parentes
consaguíneos ou colaterais por afinidade, do irmão do então vice-prefeito e de
cunhados e sobrinhos de Secretários Municipais, se enquadram nas vedações
previstas na Súmula Vinculante nº 13 do STF.
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Nessas hipóteses, há, à evidência, uma presunção de potencial
de interferência no processo de seleção pelos detentores de poder ocupantes de
cargos políticos de alto escalão no Município, enquadrando-se na finalidade
mencionada  pela  Eminente  Ministra  Carmem  Lúcia,  de  que  a  súmula
vinculante veio a instrumentalizar um mecanismo de impedimento justamente
dos casos mais difíceis de controle, aqueles em que não há uma subordinação
direta.

Ora,  é  patente  o  poder  de  interferência  na  indicação  de  um
vice-prefeito ou secretário municipal para que seu parente ocupe cargos em
comissão em outra secretaria. Há, pois, o perigo potencial de influência no
processo de escolha, sendo suficiente para configurar nepotismo vedado pela
ordem constitucional.

Ressalte-se que a Primeira Turma da Suprema Corte afasta a
necessidade  de  apreciação  da  efetiva  influência  familiar  na  nomeação  em
cargo comissionado, consoante se infere do julgado:

“Ementa:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  NEPOTISMO.
SÚMULA  VINCULANTE  13.  1.  A  análise  da
ocorrência  ou  não de  nepotismo é  objetiva,  sendo
desnecessária  a  comprovação  de  efetiva  influência
familiar  na  nomeação  de  ocupante  de  cargo  ou
função  pública  em  comissão.  2.  Está  conforme  a
Súmula  Vinculante  13  Portaria  que  exonera  de
função de confiança empregado público concursado
em Prefeitura, em razão da existência de parentesco
entre ele e ocupante de cargo em comissão no mesmo
Município.  3.  Agravo  regimental  ao  qual  se  nega
provimento”.
(STF, Rcl 19911 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01-
06-2015 PUBLIC 02-06-2015).

Nesses  termos,  há  de se  proceder à  devida  distinção entre  a
demanda ora em evidência de os recentes julgados da Suprema Corte, para o
fim  de  se  bem  delimitar  a  conclusão  de  que:  em  se  verificando  a
potencialidade de interferência no processo de seleção por agente político para
a nomeação de assessor, não integrante do quadro de servidores efetivos do
ente  público,  de  outro  agente  político  de  nível  funcional  alto,  há  de  se
reconhecer  o  enquadramento  dos  casos  na  vedação  do  nepotismo,  como
visualizado no acórdão embargado.

Outrossim,  razão  não  assiste  ao  embargante  no  que  tange  à
alegação de que a pena de perda da função pública somente atingiria o cargo
público  utilizado pelo agente para praticar  o  imputado ato de improbidade
administrativa.

Ora,  a  perda  da  função  pública  visa  justamente  afastar  da
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administração aquele que age com desvio de conduta e inidoneidade moral, no
exercício  de  cargo  ou  função  pública,  devendo,  portanto,  se  estender  a
qualquer cargo que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação.

Esse  é  o  entendimento  uníssono  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO  DAS  QUESTÕES
PERTINENTES AOS ARTS. 90 DO DECRETO-LEI
Nº 200/67 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC/73.
CONTRATAÇÃO  DIRETA  DO  INSTITUTO
EUVALDO LODI - IEL PELO DISTRITO FEDERAL
PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  ESTUDOS
PRELIMINARES  VISANDO  À  IMPLEMENTAÇÃO
DE  SISTEMA  FERROVIÁRIO  DE  ALTA
VELOCIDADE  ENTRE  AS  CIDADES  DE
BRASÍLIA/DF E GOIÂNIA/GO (TREM-BALA).
AUSÊNCIA  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  DE
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  CONSEQUENTE
INSUBSISTÊNCIA  DA  CONDENAÇÃO  DOS
RECORRIDOS COM BASE NO ART.  10,  VIII,  DA
LEI  Nº  8.429/92.  CONFIGURAÇÃO,  CONTUDO,
DE  ATO  DE  IMPROBIDADE  QUE  ATENTA
CONTRA OS  PRINCÍPIOS  DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (ART. 11 DA LIA). READEQUAÇÃO DAS
SANÇÕES  IMPOSTAS  PELAS  INSTÂNCIAS  DE
ORIGEM.  RECURSOS  ESPECIAIS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.  Não  foram  devidamente  prequestionadas  as
matérias  versadas  nos  arts.  90  do  Decreto-Lei  nº
200/67 e 927 do Código Civil, porquanto sobre elas
não houve pronunciamento do Tribunal a quo.
2. Ademais, não ocorreu violação ao art. 535, I e II,
do  CPC/73,  pois  a  Corte  de  origem  dirimiu,
fundamentadamente,  as  questões  que  lhe  foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta  nos  autos,  não  se  podendo  confundir
julgamento desfavorável  ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No caso, inexiste prova inequívoca de prejuízo ao
Erário,  razão  pela  qual  não  há  como  sustentar  a
condenação dos recorrentes com suporte no art. 10,
VIII, da Lei de Improbidade Administrativa.
4.  Houve,  contudo,  prática  de  ato  de  improbidade
que  atenta  contra  os  princípios  da  Administração
Pública, na medida que, de acordo com o arcabouço
fático delineado pelas instâncias de origem, restou
claramente evidenciado o dolo, no mínimo genérico,
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dos  recorrentes  em  viabilizar,  indevidamente,  a
contratação  direta  de  serviço  de  elaboração  de
estudos técnicos preliminares para a implantação de
trem  de  alta  velocidade  (trem-bala)  entre
Brasília/DF e Goiânia/GO.
5. Readequação à diretriz dosimétrica estampada no
inciso  III  do  art.  12  da  LIA,  para  impor  aos
recorrentes as seguintes sanções: a) perda da função
pública que eventualmente estiverem exercendo ao
tempo  do  cumprimento  da  decisão  transitada  em
julgado; b)  suspensão  dos  direitos  políticos  pelo
prazo de 3 (três) anos; c) 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 sejam
sócios majoritários, pelo prazo de 3 (três) anos.
6. Recursos especiais parcialmente providos.”
(STJ, REsp 1470675/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES  MAIA FILHO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro
SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 25/10/2016, DJe 09/02/2017) (grifei)

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
IMPROBIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA  CONDENAÇÃO.  TRÂNSITO  EM
JULGADO.  DECLARAÇÃO  POR  PARTE  DA
ADMINISTRAÇÃO.  MERO  CUMPRIMENTO  DE
DECISÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  LIQUIDEZ  E
CERTEZA AO DIREITO POSTULADO.
1.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança
impetrado contra o ato administrativo que declarou
a perda da função pública de servidor público por
atenção ao teor de sentença judicial transitada em
julgada.  O  impetrante  alega  violação  do  devido
processo legal e o abuso de direito.
2.  A aplicação  da  penalidade  de  perda  de  função
pública,  prevista  nos  arts.  9º,  10º  e  11  da  Lei  n.
8.429/1992  (Lei  de  Improbidade  Administrativa),
abrange todas as atividades e vínculos que o agente
ímprobo eventualmente possuir com o poder público.
3.  "A sanção  de  perda  da  função  pública  visa  a
extirpar  da  Administração  Pública  aquele  que
exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio
ético  para  o  exercício  da  função  pública,
abrangendo qualquer atividade que o agente esteja
exercendo  ao  tempo  da  condenação  irrecorrível"
(REsp 1.297.021/PR, Rel.
Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe
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20.11.2013).  No  mesmo sentido:  REsp  924.439/RJ,
Rel.  Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
19.8.2009.
4.  Não  há  falar  em  violação  do  devido  processo
legal,  pois  o  ato  administrativo  atacado  (fl.  12)
somente deu cumprimento administrativo à decisão
judicial, transitada em julgado, por meio da qual se
declarou a perda da função pública.
Recurso ordinário improvido.” 
(STJ,  RMS 32.378/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
05/05/2015, DJe 11/05/2015) (grifei)

“PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  12  DA
LEI N. 8.429/1992. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA.  CONTROVÉRSIA  A  RESPEITO  DOS
SEUS EFEITOS.
1. Não se discute nos autos a caracterização de ato
de improbidade em razão da acumulação ilegal de
cargos públicos.
2.  Recurso especial no qual se discute se a sanção
de perda da função pública se limita à proibição do
exercício  da função até  então desempenhada pelo
agente ímprobo, ou acarreta a perda do direito de
ocupar  o  cargo  público  por  meio  do  qual  a
desempenhava.
3. O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, quanto à sanção
de perda da função pública, refere-se à extinção do
vínculo  jurídico  entre  o  agente  ímprobo  e  a
Administração Pública, de tal sorte que, se o caso de
improbidade  se  referir  a  servidor  público,  ele
perderá o direito de ocupar o cargo público, o qual
lhe  proporcionava  desempenhar  a  função  pública
correlata, que não mais poderá exercer.
Recurso  especial  provido  para  cassar  o  acórdão
recorrido e restabelecer a sentença.”
(STJ, REsp 1069603/RO, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
11/11/2014, DJe 21/11/2014) (grifei)

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, não
há qualquer contradição no acórdão, quando inflige ao réu a pena de perda do
cargo público, haja vista a exegese ampla da referida penalidade, de modo a
abranger  qualquer  atividade  que  o  agente  esteja  exercendo  ao  tempo  da
condenação.

Por tudo o que foi exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
Embargos  Declaratórios,  apenas  para  integrar  à  decisão  embargada  a
fundamentação acima apresentada.
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É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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