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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública - Natal
Comissão de Aperfeiçoamento da Meta 18 do CNJ

SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra Antônio Carlos Jesus dos Santos,
Dilma Felippe de Araújo, Diva Felipe da Costa, Eliana Felippe e Helena
Felippe, imputando a estes a prática de ato de improbidade administrativa
tipificado no artigo 11º, caput, da Lei de Improbidade e requerendo suas
condenações nas penas previstas no artigo 12 do mesmo diploma, em razão dos
fatos e direito a seguir descritos.
Consta da inicial que o demandado Antônio Carlos Jesus dos
Santos, agindo na condição de vereador do Município de Natal, nomeou para o
exercício de cargos em comissão no seu gabinete a sua companheira Eliana
Felippe e as suas cunhadas Diva Felippe da Costa, Helena Felippe e Dilma
Felippe de Araújo, cometendo assim a prática de nepotismo. Juntou
documentos.
Devidamente notificado, o ente público se habilitou nos autos,
conforme fl.254, tendo apresentado contestação à fl.414/417, na qual refutou a
prática do ato de improbidade pelos requeridos.
Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se as respostas escritas (fls.255/283).
Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada (fls.294/295).
Em face da aludida decisão de recebimento os réus interpuseram
recurso de agravo de instrumento às fls.324/369, o qual foi devidamente
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PROCESSO N.º 0800018-70.2011.8.20.0001
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público Estadual e outro, Município de Natal
REQUERIDO(s): Antônio Carlos Jesus dos Santos, Dilma Felippe de Araújo,
Diva Felipe da Costa, Eliana Felippe e Helena Felippe
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convertido em agravo retido por decisão monocrática da lavra do
Desembargador Vivaldo Pinheiro (fl.420).
Citados, os requeridos contestaram a ação com preliminares de
ilegitimidade ad causam, inépcia da inicial, e no mérito impugnaram de forma
especificada a pretensão ministerial, defendendo, em síntese apertada, que não
praticaram ato de improbidade e que a prova dos autos não autoriza juízo de
procedência da demanda contra os mesmos.

Seguiu-se com a realização de audiência de instrução (fls.506/507,
gravada em mídia disponível perante este juízo) e, por fim, as partes
apresentaram memoriais com suas razões finais.
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Das questões prévias.
Inicialmente, deve-ser afastada a preliminar de ilegitimidade ad
causam suscitada pelos réus, uma vez que as condutas que lhes foram
imputadas na exordial podem, em tese, acarretar-lhes as sanções previstas no
art.12 da Lei de Improbidade, deixando patente a legitimidade dos mesmo de
figurarem no pólo passivo da demanda.
Segundo, quanto à aptidão da inicial a obter conhecimento de
mérito, temos que a simples leitura da exordial deixa patente a presença de
todos os requisitos necessários do art. 282 do CPC e da Lei de Improbidade, não
havendo a inépcia apontada, uma vez que a conduta dos réus foi suficientemente
discriminada e tipificada pelo autor como sendo ato de improbidade constante
no art.11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa.
Deste modo, denego as preliminares nos termos acima.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação dos requeridos nas
penas previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade, sob a alegação
de que os mesmos praticaram atos de improbidade administrativa tipificado no
artigo 11, caput, da Lei 8429/92, caracterizando-se como "atos que atentem
contra os princípios da administração pública de forma a violarem os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade para com as instituições
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Houve réplica (fls.442/455).
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públicas".

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA
AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – DESNECESSIDADE DE
DANO MATERIAL AO ERÁRIO.VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI
8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO
GENÉRICO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que o ato de improbidade por lesão aos princípios
administrativos (art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de
dano ou lesão material ao erário.
2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no
art. 11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou
genérico.
3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral
do recorrente, então prefeito, em substituição ao brasão
oficial do ente público municipal encerra grave ofensa aos
princípios da Administração Pública e, nessa medida,
configura ato de improbidade administrativa, nos moldes
preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.4. Recurso
especial não provido.
(REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
30/08/2010)
Observe-se que, no julgamento do "mensalão", o Supremo
passou a reconhecer a responsabilidade penal (ultima ratio) fundada no
"domínio funcional do fato", entendendo suficiente o conjunto de indícios de
que o requerido, em razão do cargo, ainda que não tenha dado a ordem direta,
detinha conhecimento e aquiesceu, colaborando para o aperfeiçoamento do
ilícito.
Vejamos uma síntese da prova produzida nestes autos:
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Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a
vontade livre e consciente de realizar a conduta - ou seja, a consciência e
deliberação de praticar o ato em contrariedade ao ordenamento. Ressalte-se que
não há necessidade de nenhum dolo específico. Neste sentido, o STJ tem se
pronunciado:
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Cópia do Inquérito Civil nº 114/08, instaurado pela 46ª Promotoria
de Justiça da comarca de Natal com o fito de apurar possível situação de
nepotismo no âmbito da Câmara Municipal de Natal.
Audiência de instrução gravada em juízo contendo os depoimentos
dos reús Antônio Carlos Jesus dos Santos, Dilma Felippe, Diva Felippe dos
Santos e Eliane Felippe dos Santos, bem como das testemunhas Carlos Augusto
Téssio e Rejane Alves.

A análise da prova oral e documental contida nos presentes autos
leva a concluir de que a conduta desempenhada pelos demandados no caso
concreto consubstancia inescusável prática de nepotismo, ocasionando a ruptura
dos princípios da impessoalidade, da legalidade e, sobretudo, da moralidade no
âmbito da Câmara Municipal de Natal. Vejamos:
A leitura dos autos revela que o demandado Carlos Santos valeu-se
da sua condição de vereador para promover, postulando junto à Presidência da
Câmara Municipal a nomeação da Sra. Eliana Felippe, com quem até hoje
(embora negue o fato) mantém uma relação de companheirismo, além das irmãs
desta Diva Felipe da Costa, Helena Felippe e Dilma Felippe de Araújo, todas
para o exercício de cargo em comissão no gabinete por ele chefiado.
Comprovando a existência dos nomeações, tem-se o ato de
nomeação de Eliana Felipe para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar
(fl.137), bem como as fichas funcionais de Diva Felipe da Costa (fl.166),
Helena Felippe (fl.178) e Dilma Felippe de Araújo (fl.217), nas quais constam o
registro de todas como titulares de cargos em comissão com lotação no gabinete
do Sr. Carlos Santos ( Diva Felippe da Costa – ASS. PARLAM. MUNIC APM-5, Helena Felippe – ASS. PARL. MUNIC – APM 5 e Dilma Felippe do
Araújo – ASSESSOR LEGISLATIVO – CC4).
Frise-se, por outro lado, que o próprio demandado Antônio Carlos
Jesus dos Santos admitiu em seu depoimento prestado diante deste juízo, que as
nomeações se davam mediante indicação sua perante a Presidência para que a
mesma nomeasse as pessoas acima referidas para trabalharem em seu gabinete.
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A partir de tais elementos, passo ao juízo de valor sobre a situação
delineada nos autos.
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A propósito, é de todo pertinente ressaltar que em nada obstante o
monumental esforço que tenham feito os demandados Eliana Felippe e Antônio
Carlos Jesus dos Santos para descaracterizarem a relação de companheirismo
que mantêm e assim tentarem safar-se das sanções de improbidade
administrativa, os autos demonstram ser patente a união de fato entre ambos
(mesma residência, filha comum).
A tomada dos depoimentos em juízo sedimentou que ambos
habitam a mesma casa, conjuntamente com a filha que tiveram juntos, o que
aponta o caráter familiar da convivência entre Antônio Carlos de Jesus dos
Santos.
Reforçando ainda a tese de que a natureza do relacionamento entre
os dois é de companheirismo, destaque-se que embora tenham os dois
litisconsortes alegado que tivessem se separado por volta do ano de 1996,
não houve partilha de bens, acordo de pensão alimentícia, acordo pela
guarda da filha, enfim nada daquilo que usualmente caracteriza o fim dos
relacionamentos familiares.
Ressalte-se ainda que mesmo quando perguntandos em juízo sobre
a existência de relacionamentos amorosos que tiveram desde o longo período
em que estiveram separados, tanto Antônio Carlos Jesus dos Santos como
Eliane Felippe, tentaram "sair pela tangente", ao final respondendo a pergunta
de forma negativa, o que denota o nítido respeito do dever de fidelidade por
ambos.
A prova do contrário, de que ambos mantém uma relação de
companheirismo, essa sim está bem caracterizada nos autos.
Como exemplo disso, tem-se o depoimento da própria Eliane
Felippe, a qual relata trabalhar numa clínica de propriedade de Antônio Carlos
Jesus dos Santos, não possuindo, entretanto, sequer carteira assinada.
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Ou seja, ficou fartamente comprovado que o requerido Antônio
Carlos Jesus dos Santos valia-se do exercício do cargo de vereador para
promover perante à Presidência da Câmara Municipal a nomeação de sua
companheira e de suas cunhadas para o exercício de cargos em comissão sob a
sua chefia, o que traduz inequívoca prática de nepotismo no âmbito da
Administração.
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Comprovando a existência do relacionamento de companheirismo
entre os réus Eliana Felippe e Carlos José dos Santos, tem-se o depoimento do
próprio Antônio Carlos Jesus dos Santos perante a Delegacia Especializada em
Crimes contra a Ordem Tributária em 19/05/2008 - momento posterior,
portanto, à alegada separação ocorrida entre os dois litisconsortes -, no qual o
mesmo afirmou (fl.35 dos autos):
"(...)Que a esposa do reinquirido se chama Eliana Felipe,
enquanto sua filha se chama Ana Carla Felipe dos
Santos.(...)"
Por outro lado, no curso do inquérito civil nº 114/08, que precedeu
a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o
demandado Antônio Carlos Jesus dos Santos, mediante advogado constituído
pela procuração de fl.115, apresentou justificativa (fls.113/114) na qual deixou
bem claro o trato uxório que mantem com a sua litisconsorte Eliana Felippe:
"Trata-se de inquérito civil investigativo da prática de
nepotismo face ao parentesco com a Sra Eliana Felippe,
esposa do vereador, a qual foi nomeada em 23 de fevereiro
de 2007, conforme Diário do Município.
Há vários cargos comissionados nos gabinetes dos
vereadores, e que quanto às declarações do vereador, este
afirma que a Sra. Eliana Felipe é sua esposa."

Dessa maneira, uma vez patente a relação de companheirismo entre
Antônio Carlos Jesus dos Santos e a também requerida Eliana Felippe, também
fica clara a relação de cunhadio entre Antônio Carlos e as irmãs de Eliana
Felippe, Diva Felipe da Costa, Helena Felippe e Dilma Felippe de Araújo.
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Veja que tal fato reforça a tese de que entre ambos não há uma
relação de emprego, caracterizada pela hierarquia e pela subordinação, mas sim
a administração da clínica como um negócio de família, o qual embora
oficialmente esteja em nome do Sr. Carlos Santos, na prática é gerenciado
também pela Sra. Eliana Felippe, que prestativamente ajuda o seu companheiro
na condução do seu empreendimento comercial.
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É que a legislação pátria estabelece a relação de parentesco de
cunhadio não somente a partir da relação de casamento, mas também a partir da
relação de companheirismo, sendo este o sentido depreendido do disposto no
art.1.595 e §ss do Código Civil:
"Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos
parentes do outro pelo vínculo da afinidade.

§ 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a
dissolução do casamento ou da união estável."
Dessa feita, uma vez constatada a conduta dolosa do demandado
Antônio Carlos Jesus dos Santos, enquanto vereador municipal, de promover a
nomeação a sua companheira Eliane Felippe e suas cunhadas Dilma Felippe,
Diva Felippe e Helena Felippe para o exercício de cargos em comissão no
âmbito da Câmara Municipal de Natal, patente ficou a prática do ato
improbidade tipificado no caput da Lei nº 8.429/92, ante a consequente violação
dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativas
no caso concreto.
A violação à legalidade se deu pela violação à norma contida no
art.68, da Lei Orgânica Municipal de Natal, a qual estabelece:
"Art. 68-A – É vedada a prática de nepotismo no âmbito
dos Poderes Executivo e Legislativo no Município de
Natal.
§ 1º - Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
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§ 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes,
aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro.

fls. 8

a) O exercício de cargo de provimento em comissão ou de
função gratificada no âmbito da Administração Pública
Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e
Executivo Municipal por cônjuge, companheiro, ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, nos
termos definidos nos arts. 1591 e seguintes da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) até o
terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito,
Secretários Municipais e Vereadores) e de servidores
investidos em cargos de direção, inclusive em
circunstâncias que caracterizarem ajuste para burlar a
regra deste artigo, mediante a reciprocidade nas
nomeações e designações no âmbito de um mesmo Poder;
b) A contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público no
âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e
Fundacional dos Poderes
Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge,
companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos
(Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e
Vereadores) e de servidores investidos em cargos de
direção;
c) A contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de Pessoas Jurídicas da qual
seja sócio no âmbito da Administração Pública Direta,
Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo
Municipal, por cônjuge, companheiro, ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários
Municipais e Vereadores) e de servidores investidos em
cargos de direção;"
Além do mais, o próprio Supremo Tribunal Federal já sedimentou
no verbete nº 13 de sua Súmula Vinculante que a nomeação de parentes para
ocuparem cargos em comissão no âmbito da Administração Pública viola a
Constituição Federal:
Súmula Vinculante 13 do STF
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha
8
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A impessoalidade também foi rompida à medida em que o
demandado Antônio Carlos Jesus dos Santos tratou a sua companheira e as suas
cunhadas em privilégio ao restante da população, ao premiar tais pessoas com
nomeações para o exercício de cargos em comissão somente pelo vínculo de
parentesco que mantinha com as mesmas – no depoimento pessoal destas
evidencia-se claramente as nomeadas não detinham qualquer qualificação
técnica que justificassem às respectivas nomeações, aliás a impressão geral é de
que estas pouco compareciam ao trabalho, mas tal imputação não é objeto da
presente.
Por outro lado, a impessoalidade também foi quebrada à medida em
que o demandado Antônio Carlos de Jesus Santos tratou como se fosse sua a
coisa pública, subvertendo a Câmara Municipal em um mero instrumento para o
alcance do seus interesses pessoais, ou seja, apaniguar a sua companheira e suas
cunhadas com a remuneração do cargo em comissão.
Finalmente, inolvidável a ofensa dos demandados ao
moralidade administrativa, uma vez que nada mais imoral
transformação da Administração Pública em uma mera extensão
agentes públicos, como aconteceu no caso concreto em que o
vereador Antônio Carlos Jesus dos Santos transmudou-se em um
família".

princípio da
do que a
da casa dos
gabinete do
negócio "de

Para agravar o juízo de imoralidade da conduta versada nos autos,
teve-se através do depoimento da testemunha Rejane Alves, bem como da
própria claudicância e a vacuidade das respostas das demandadas Eliane
Felippe, Dilma Felippe dos Santos e Diva Felipe dos Santos quando instadas a
se manifestar sobre suas atribuições na Câmara Municipal, como já antecipado
acima, trouxe indícios veementes de que as mesmas pouco compareciam ao
serviço.
De fato, é exatamente o oposto de tudo que é entendido como
moralidade administrativa a conduta de "parasitar" o serviço público,
transformando-o em farta fonte de renda para si e para sua família.
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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.”
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Inegável, por outro lado, o dolo dos demandados consubstanciado
na vontade livre e consciente de violar os aludidos postulados administrativos,
mediante a prática do nepotismo na Câmara Municipal de Natal.

Da mesma forma, também ficou patente o dolo do agir da
demandada Eliana Felippe ao beneficiar-se da nomeação viabilizada pelo seu
companheiro, tendo esta inclusive declarado em seu depoimento prestado em
juízo que tinha consciência de que, caso fosse companheira de Antônio Carlos
Jesus dos Santos, não poderia assumir o cargo, tendo afirmado que "tinha
ciência sim, quem anda nesse meio de política sabe de tudo".
Por outro lado, inegável o dolo de Helena Felipe, Diva Felipe dos
Santos e Dilma Felipe dos Santos, a quais, mesmo sabendo do grau de
parentesco que detinham com o Sr. Antônio Carlos, não hesitaram em beneficiarse do ato ilícito por ele praticado.
Remarque-se que as mesmas não podem sequer alegar que não
sabiam, no momento em que tomaram posse dos seus cargos, que as suas
nomeações eram repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo as mesmas
inclusive recorrido ao expediente de emitir declarações falsas com o propósito
de transpor, mediante via ilícita, tal obstáculo legal.
Note-se que, conforme os documentos de fls.175, 186 e 231,
respectivamente, as requeridas Diva Felipe da Costa, Helena Felippe e Dilma
Felipe de Araújo assinaram declarações de que não detinham relação de
parentesco, consangüíneo ou por afinidade, na linha reta ou coleteral, com
nenhuma das seguintes autoridades públicas: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários
do Município de Natal, bem como dos vereadores deste município na atual
legislatura.
Consoante com o entendimento aqui esposado, a jurisprudência
vem considerando ser ato de improbidade administrativa violador dos princípios
da Administração Pública a prática do nepotismo:
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O dolo do demandado Antônio Carlos de Jesus Santos ficou
bastante caracterizado na conduta ativa do mesmo de promover, junto à
Presidência da Câmara Municipal, a nomeação de sua companheira e as suas
cunhadas, mesmo sabendo do vínculo de parentesco que os une e da vedação
legal existente da prática do nepotismo.

fls. 11

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO –
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 –
DESNECESSIDADE DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina em razão da nomeação da
mulher do Presidente da Câmara de Vereadores, para
ocupar cargo de assessora parlamentar desse da mesma
Câmara Municipal.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que o ato de improbidade por lesão aos princípios
administrativos (art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de
dano ou lesão material ao erário.
3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, não obstante
reconheça textualmente a ocorrência de ato de nepotismo,
conclui pela inexistência de improbidade administrativa,
sob o argumento de que os serviços foram prestados com
'dedicação e eficiência'.
4. O Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação
Declaratória de Constitucionalidade 12/DF, ajuizada em
defesa do ato normativo do Conselho Nacional de Justiça
(Resolução 7/2005), se pronunciou expressamente no
sentido de que o nepotismo afronta a moralidade e a
impessoalidade da Administração Pública.
5. O fato de a Resolução 7/2005 - CNJ restringir-se
objetivamente ao âmbito do Poder Judiciário, não impede –
e nem deveria – que toda a Administração Pública respeite
os mesmos princípios constitucionais norteadores
(moralidade e impessoalidade) da formulação desse ato
normativo.
6. A prática de nepotismo encerra grave ofensa aos
princípios da Administração Pública e, nessa medida,
configura ato de improbidade administrativa, nos moldes
preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1009926/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe
10/02/2010)
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ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR.
NOMEAÇÃO DE PARENTE PARA CARGO EM
COMISSÃO DE ASSESSOR DE VEREADOR.
NOMEAÇÃO DE ASSESSORA QUE PERCEBIA
REMUNERAÇÃO SEM EXERCER AS FUNÇÕES DO
CARGO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul contra: a) Carlos
Diogo da Silva Amorim, porquanto o vereador teria
praticado ato de improbidade administrativa ao nomear
sua irmã, Miriam Maria Amorim, para o provimento de
cargo em comissão de assessor de vereador, em desacordo
com o disposto no art. 20, § 5º, da Constituição Estadual e
com a Emenda à Lei Orgânica 1/1999 do Município de
Nova Santa Rita; b) Miriam Maria Amorim, que teria
agido com improbidade ao anuir dolosamente à sua
nomeação para o referido cargo, apesar do impedimento
legal, e c) Lisiane Prates Sarmento, que teria auferido
remuneração relativa ao cargo em comissão de assessor de
vereador, para o qual fora nomeada por indicação do réu
Carlos Diogo, sem, contudo, ter exercido a função.
2. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando Carlos Diogo da Silva Amorim, com
fundamento nos arts. 11, I, e 12, III, da Lei 8.429/1992, à
perda da função pública de vereador e à suspensão dos
direitos políticos por 3 anos; e Miriam Maria Amorim, com
base nos arts. 9º, caput e 11, I, da referida lei, à perda dos
valores recebidos e à suspensão dos direitos políticos por 8
anos. Desacolheu, porém, o pedido de condenação contra
Lisiane Prates Sarmento.
3. A Corte local, por sua vez, relativamente ao réu Carlos
Diogo, majorou de 3 para 8 anos a pena de suspensão dos
direitos políticos e acresceu a penalidade de proibição de
contratar com o Poder Público e receber incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 10 anos. Quanto à ré Miriam
Maria, determinou exclusão da penalidade de devolução
dos valores auferidos, pois os serviços foram devidamente
12
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prestados, e reduziu para 3 anos a pena de suspensão dos
direitos políticos. Por fim, em relação a Lisiane, entendeu
configurado o ato de improbidade, condenando-a à perda
dos valores acrescidos ilicitamente, à proibição de
contratar com o Poder Público e receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
mesmo que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócia majoritária, pelo prazo de 10 anos, e à suspensão dos
direitos políticos por 3 anos.
4. No que tange à arguição de ilegitimidade passiva de
Carlos Diogo Amorim, visto que o ato de nomeação teria
sido praticado pelo Presidente da Câmara, o Tribunal
consignou que ele, "além de ter indicado a ré Miriam
Maria, sua irmã, para o cargo de Assessor de Vereador,
assinou a Portaria de nomeação". Os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o
acórdão hostilizado, no ponto, não foram atacados pelos
recorrentes. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
5. Quanto à afirmação de ausência de prova de que a ré
Lisiane não prestava serviços de assessora, pois exercia
concomitantemente suas atividades, o Tribunal local
concluiu, com base na prova dos autos, que "a ré recebeu
remuneração pelo exercícios das funções de assessora, mas
não laborava em tal atividade, pois era empregada de um
salão de beleza em turno integral ". A revisão desse
entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado
pelo teor da Súmula 7/STJ.
6. A conduta amolda-se aos atos de improbidade
censurados pelo art.11 da Lei 8.429/1992, pois vai de
encontro aos princípios da moralidade administrativa e da
legalidade.
7. De acordo com o entendimento da Segunda Turma, a
configuração dos atos de improbidade que atentam contra
os princípios da Administração Pública (art. 11) exige
comprovação de dolo genérico.
8. O dano ao Erário não é elementar à configuração de ato
de improbidade, na forma do art. 11 da Lei 8.429/1992.
Precedentes do STJ.
9. Em regra, a reavaliação das sanções impostas pela
instância ordinária também esbarra no óbice da Súmula
7/STJ, salvo quando estas desrespeitarem os limites legais
ou forem desproporcionais, o que não se verifica in casu.
10. As penalidades determinadas pelo Tribunal de origem
13
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AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VEREADOR. NOMEAÇÃO DE
PARENTE PARA CARGO EM COMISSÃO DE
ASSESSOR DE VEREADOR. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E
IMPESSOALIDADE. NOMEAÇÃO DE ASSESSORA
QUE PERCEBIA REMUNERAÇÃO SEM EXERCER
EFETIVAMENTE AS FUNÇÕES DO CARGO.
AGRAVAMENTO DA PENA APLICADA AO RÉU CARLOS
DIOGO. REDUÇÃO DAS PENAS FIXADAS PARA A RÉ
MIRIAM MARIA E APLICAÇÃO DE SANÇÕES À RÉ
LISIANE EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.
(Apelação Cível Nº 70023063415, Terceira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar Maia, Julgado em 11/12/2008)
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos,
impõe se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que os requeridos
praticaram ato de improbidade nos termos capitulado na exordial e, em
consequência, devem-se-lhes aplicar as sanções suficientes e adequadas dentre
as previstas no art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.
Em relação às sanções, temos que o art. 12 da Lei de Improbidade
traz o seguinte rol de sanções, conforme se trate de improbidade tipificada nos
artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade, sancionados respectivamente nos
incisos I, II ou III do art. 12 da Lei 8.429/92, in verbis:
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não se mostram desproporcionais à situação fática
delineada no acórdão, e exclusão implica ausência de
reprimenda à improbidade reconhecida pela instância
ordinária.
11. Recurso Especial parcialmente conhecido e nesse parte,
não provido.
(REsp
1200125/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/05/2012, DJe 15/06/2012)
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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.
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.
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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:
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

fls. 16

0800018-70.2011.8.20.0001

Pois bem, atento às premissas acima, em relação ao requerido
Antônio Carlos Jesus dos Santos, considerando a gravidade das condutas
provadas, em especial, de que o mesmo, valendo-se da sua condição de
vereador, foi o grande responsável pela nomeação de sua companheira e de
suas três cunhadas para cargos em comissão no seu gabinete; asseverando
ainda o grau de reprovabilidade da conduta, utilizou-se da máquina
pública como verdadeiro "cabide de emprego" para apaniguar a sua
companheira e as suas cunhadas; por tudo isto, entendo suficiente e
adequada a aplicação ao mesmo das sanções de pagamento de multa civil
no valor de R$ 20.000,00 (valor inserido no limite de cem vezes o valor de
sua remuneração), além da suspensão dos Direito Políticos por três anos.
Quanto às requeridas Eliana Felippe, Helena Felipe, Diva
Felipe da Costa e Dilma Felippe de Araújo, considerando a gravidade das
condutas provadas, em especial, compactuaram e levaram à frente a
situação de nepotismo ocasionada pela conduta do réu Antônio Carlos
Jesus dos Santos; atento a participação da mesmas, já que restou
demonstrado que elas atuaram como beneficiárias do ato ilícito, tendo,
inclusive, emitido declarações falsas para auferir tal benefício; asseverando
ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que se
aproveitaram do parentesco com o vereador Carlos Santos para
locupletarem-se às custas do Estado; por tudo isto, entendo suficiente e
adequada a aplicação, para cada uma delas, das sanções de pagamento de
multa civil no valor de R$ 5.000,00 (valor inserido no limite de cem vezes a
remuneração das mesmas nos cargos em questão), além da suspensão dos
Direitos Políticos por três anos.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 11 e 12, III, da Lei 8.429/92,
julgo parcialmente procedente a ação para condenar:
16
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Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do
sancionamento: a) que a sanção haverá de ser proporcional à gravidade da
conduta e da participação de cada agente; adequada como reprimenda em razão
da natureza da conduta e gravidade do dano causado com esta; b) que o juiz
poderá aplicar, consoante os parâmetros descritos no item a), uma, mais de uma
ou mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; c) que quando um
mesmo fato configurar simultaneamente improbidade tipificada em mais de um
artigo, as sanções deverão ser aplicadas com base no inciso mais grave, sendo,
via de regra, mantida as cominações do art. 12, III, da LI, (Ofensa aos Princípios
da Administração) apenas como "soldado de reserva" para os casos em que não
restem configuradas as imputações previstas nos artigos 9 e 10 da Lei 8.429/92.
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B) Dilma Felippe de Araújo, Diva Felipe da Costa, Eliana
Felippe e Helena Felippe nas sanções de suspensão dos Direito Políticos por
três anos e de pagamento de multa civil no valor de R$ 5.000,00 para cada
uma destas rés (valor inserido no limite de cem vezes o valor da
remuneração dos cargos) - valor este atualizado na forma do art. 1º-F da Lei
9494/97, a partir da publicação da sentença, por se tratar de multa arbitrada
nesta data).
No mais, condeno os requeridos condenados ao pagamento das
custas processuais, pro rata.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública e a parte vencedora foi o Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Natal, 24 de setembro de 2013.

AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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A) Antônio Carlos Jesus dos Santos nas sanções de suspensão
dos Direito Políticos por três anos e pagamento de multa civil no valor de
R$ 20.000,00 (valor inserido no limite de cem vezes o valor da condenação valor este atualizado na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação
da sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta data) .

