
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTANA DO MATOS/RN
NF nº 074.2018.000029
RECOMENDAÇÃO Nº 2018/0000114559
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Promotor de Justiça da Comarca
de Santana do Matos, ALYSSON MICHEL DE AZEVEDO DANTAS, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelos arts. 127, caput e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, no art. 27,
parágrafo único, IV, da Lei Federal nº 8.625/93; e, no art. 69, parágrafo único, alínea "d", da Lei
Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público); e,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da
Constituição da República; artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei n.º 8.625/93; e artigo 67, inciso
IV, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante previsto no artigo 69, parágrafo
único, alínea “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,  conforme  estatui  o  artigo  37,  caput,  da  Constituição  Federal,  a
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios  obedecerá aos Princípios de Legalidade,  Impessoalidade,  Moralidade,
Publicidade e Eficiência;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão que atente contra os
princípios da administração pública, sujeitando o infrator à perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (art. 11, da Lei 8.429/92);
CONSIDERANDO que a nomeação de parentes para o exercício de cargos 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, beneficia parentes em
detrimento da utilização de critérios técnicos para o preenchimento dos cargos e funções de alta
relevância, e assim, constitui ofensa à eficiência administrativa necessária no serviço público;
CONSIDERANDO que a nomeação eivada pelo nepotismo torna o ato administrativo viciado, pelo
fato de violar os Princípios Constitucionais norteadores da Administração Pública.
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça constatou que MARTINA DE LIMA BEZERRA
é cônjuge do vereador JOSÉ EVALDO BEZERRA e foi nomeada Coordenadora Parlamentar em
03/07/2017.
CONSIDERANDO  que  a  ação  de  divórcio  só  foi  ajuizada  em  12/03/2018,  ou  seja,  após  o
recebimento  de  ofício  na  Secretaria  de  Administração  do  Município  de  Bodó  solicitando
informações acerca de vínculo entre o vereador e ocupantes de cargos comissionados;
CONSIDERANDO a aplicação analógica da Súmula Vinculante n.º 18, bem como nítida dissolução
de vínculo simulada, o suposto fim do vínculo conjugal após a nomeação não afasta a configuração
do nepotismo;
CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante n.º 13 prevê: 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
RESOLVE RECOMENDAR: AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BODÓ,
que efetue a exoneração de MARTINA DE LIMA BEZERRA do cargo de COORDENADORA
PARLAMENTAR,  bem como  de  todos  os  ocupantes  de  cargos  comissionados  ou  funções  de



confiança que detenham relação de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral,  ou por
afinidade até o terceiro grau com qualquer das pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito,  Vice-
Prefeito, Secretários municipais, Vereadores do referido Município ou cargos de direção, chefia ou
assessoramento;
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 consanguíneo, 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,  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, desde que, sendo de outro Poder, se caracterize
o Nepotismo cruzado;
ADVERTE, desde já o Ministério Público, que o descumprimento desta recomendação ensejará a
adoção das medidas cabíveis, inclusive pela via judicial, valendo o recebimento da presente como
prova do conhecimento, e a ausência de resposta ao Ministério Público no prazo concedido como
disposição de não cumprir o recomendado.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Defesa do Patrimônio Público.
Cumpra-se.
Santana do Matos/RN, 22 de março de 2018.
ALYSSON MICHEL DE AZEVEDO DANTAS
Promotor de Justiça


