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RECOMENDAÇÃO Nº 15/2017
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  com fundamento no
artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93; e no artigo 69, parágrafo único, alínea
“d”, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96;
CONSIDERANDO a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que diz: “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 a Súmula nº 13 acima mencionada tem “efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal” (Constituição da República, artigo 103-A);
CONSIDERANDO que a prática do nepotismo pode configurar improbidade administrativa, sujeita
às penas da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que o ofício nº14/2017 – DGRH, assinado por David Edson Macedo Palhares,
Diretor Geral de Recursos Humanos da Prefeitura de São Rafael, informa que Cecília Meyreles
Rodrigues da Silva é ocupante do cargo comissionado de Coordenadora da Atenção Básica, e que a
mesma é irmã do Vice-Prefeito;
RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Rafael/RN que:
a) exonere, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta Recomendação, Cecília Meyreles
Rodrigues da Silva, ocupante do cargo comissionado de Coordenadora da Atenção Básica e irmã do
Vice-Prefeito;
b)  exonere,  em até  30 (  trinta  )  dias,  todos os  ocupantes  de  cargos  comissionados ou funções
gratificadas  que  sejam  cônjuges,  companheiros  ou  que  detenham  relação  de  parentesco
consangüíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, com o Vice-Prefeito
de  São  Rafael,  bem  como  com  os  demais  agentes  públicos  municipais  (Prefeito,  Secretários
Municipais, Presidente da Câmara) e, ainda, com todos os ocupantes de cargos de direção, chefia ou
assessoramento, excepcionando-se apenas os servidores efetivos, admitidos por concurso público,
observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo, a qualificação profissional
do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer
caso,  a  nomeação  ou  designação  para  servir  subordinado  ao  agente  público  determinante  da
incompatibilidade,  abstendo-se  igualmente  de  realizar  novas  nomeações  que  se  apresentem em
conflito com a vedação constitucional que fundamenta esta alínea;
b)  remeta  a  esta  Promotoria  de  Justiça,  no  máximo  em  dez  dias  após  o  término  do  prazo
mencionado na alínea anterior, cópia dos atos de exoneração relacionados às hipóteses já referidas;
Assu/RN, 08 de novembro de 2017
Fernanda Bezerra Guerreiro Lobo - Promotora de Justiça


