
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Areia Branca

Inquérito Civil 05/2006

RECOMENDAÇÃO 02/2011

O Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande do  Norte,  por  seu  representante  legal  em exercício  na 
Promotoria de Justiça da Comarca de Areia Branca, no desempenho de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 
129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26, inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do  
Ministério Público,  e  nos artigos 67, inciso IV e 68, da Lei  Complementar  nº 141, de 09.02.96, Lei  Orgânica do  
Ministério Público do Rio do Grande do Norte, 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no art. 69, parágrafo único, d, 
da Lei Complementar estadual nº 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e  
bens cuja defesa lhe cabe promover;

CONSIDERANDO  que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deverá 
proceder observando os princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 4.º dispõe 
que “Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios  
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos assuntos que lhe são afetos.”;

CONSIDERANDO que a mesma Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 
11.º dispõe que “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública  
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  
instituições, ...”;

CONSIDERANDO que a nomeação de parentes para o exercício de cargos públicos em comissão ou de 
confiança  ou,  ainda,  de  função  gratificada,  constitui  uma  prática  nociva  à  Administração  Pública  denominada 
NEPOTISMO;

CONSIDERANDO  que  o  nepotismo  é  incompatível  com  o  conjunto  de  normas  éticas  abraçadas  pela 
sociedade  brasileira  e  pela  moralidade  administrativa;  que  é  uma forma de  favorecimento  intolerável  em face  da  
impessoalidade  administrativa;  e  que,  sendo  praticado  reiteradamente,  beneficiando  parentes  em  detrimento  da 
utilização de critérios técnicos para o preenchimento dos cargos e funções públicas de alta relevância, constitui  ofensa à 
eficiência administrativa necessária no serviço público;

 CONSIDERANDO  que,  com  isso,  a  prática  do  nepotismo  viola  os  Princípios  da  Moralidade,  da 
Impessoalidade e da Eficiência, norteadores da Administração Pública,  de modo que configura-se como uma prática 
repudiada pela própria Constituição de 1988 (art. 37, caput), não necessitando de lei ordinária para sua vedação;

CONSIDERANDO  que  a  Súmula  Vinculante  nº  13,  editada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  veda  o 
nepotismo nos seguintes termos: “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”; 

CONSIDERANDO  que  os  cargos  de  Secretário  Municipal  possuem  natureza  política,  estando  fora  do 
alcance da referida súmula, conforme assentado pelo E. STF no julgamento do RE 579.951/RN; 

CONSIDERANDO  que  o  descumprimento  da  Súmula  nº  13  ensejará  Reclamação  perante  o  Supremo 
Tribunal Federal contra os agentes públicos responsáveis pela nomeação e exoneração, nos termos do art. 103-A, §3º, 
da CF, sem prejuízo das sanções aplicáveis no âmbito da improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput, da  
Lei nº 8.429/92, acima exposto;

CONSIDERANDO que  nos  autos  do  inquérito  civil  05/2006  já  foi  expedida  recomendação  no  mesmo 
sentido em 31.03.2006, sendo provável que, decorrido longo tempo desde então, tenha havido modificação do quadro 
funcional, sobretudo em razão da mudança de gestores a frente do Município de Tibau/RN;

RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Sr. Prefeito do Município de Tibau/RN, Sr. Brígido Rafael 
Carneiro Leite Freire, que:



a) EFETUE, no prazo de trinta dias, a exoneração de todos os ocupantes de cargos comissionados, funções de 
confiança ou funções gratificadas, que detenham relação de parentesco consangüíneo, em linha reta ou colateral, ou por 
afinidade até o terceiro grau com o  Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador-Geral do Município, 
Chefe de Gabinete, qualquer outro cargo comissionado do referido Município e Vereadores, incondicionalmente;

b) EFETUE, no prazo de trinta dias, a exoneração de todos os ocupantes de cargos comissionados, funções  
de confiança ou funções gratificadas, que detenham relação de parentesco consagüíneo, em linha reta ou colateral, ou 
por afinidade até o terceiro grau com a Governadora do Estado e Vice-Governador, Secretários Estaduais, qualquer 
outro servidor comissionado do Estado, Deputados, ou com Conselheiros e Auditores do TCE/RN, membros do Poder 
Judiciário e membros do Ministério Público, desde que se caracterize o Nepotismo cruzado;

c) a partir  do recebimento da presente recomendação, se abstenha de nomear para o exercício de cargos 
comissionados, função de confiança ou função gratificada, pessoas que detenham relação de parentesco consagüíneo, 
em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro grau com o  Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, 
Procurador-Geral  do  Município,  Chefe  de  Gabinete,  qualquer  outro  cargo  comissionado  do  referido  Município  e 
Vereadores, incondicionalmente;

 d) a partir do recebimento da presente recomendação, se abstenha de nomear para o exercício de cargos  
comissionados, função de confiança ou função gratificada, pessoas que detenham relação de parentesco consagüíneo, 
em linha reta ou colateral,  ou por afinidade até o terceiro grau com a Governadora do Estado e Vice-Governador,  
Secretários Estaduais, qualquer outro servidor comissionado do Estado, Deputados, ou com Conselheiros e Auditores do 
TCE/RN, membros  do Poder  Judiciário  e  membros  do Ministério  Público,  desde  que se  caracterize  o Nepotismo 
cruzado;

e) EXONERE todos os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança elencados no anexo desta 
recomendação OU os ocupantes dos cargos que geram a incompatibilidade;

f) remeta a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício, dez dias após o término do prazo acima referido, 
cópia  de  todos  os  atos  de  exoneração  e  rescisão  contratual  que  correspondiam às  hipóteses  referidas  nas  alíneas 
anteriores, bem como declaração de todos os servidores ocupantes de cargos comissionados, funções de confiança e  
funções  gratificadas  no Poder  Executivo do Município  de  Tibau/RN,  esclarecendo se  possuem ou não  parentesco  
consagüíneo, em linha reta ou colateral, ou afim até o terceiro grau com qualquer das pessoas ocupantes dos cargos de  
Prefeito,  Vice-Prefeito,  Secretários Municipais,  Procurador-Geral  do Município,  Chefe de Gabinete,  qualquer outro 
cargo comissionado do referido Município, Vereadores, bem como com a Governadora do Estado e Vice-Governador,  
Secretários Estaduais, qualquer outro servidor comissionado do Estado, Deputados, ou com Conselheiros e Auditores do 
TCE/RN, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público.

Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas 
legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação.

Areia Branca/RN, 02.06.2011.

Francisco Alexandre Amorim Marciano

Promotor de Justiça Substituto


