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RECOMENDAÇÃO N.º 01/2021-PJSJB

RECOMENDA a obediência ao disposto na
Súmula Vinculante nº 13 – STF, no tocante a
vedação da prática de nepotismo.

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio da
Promotoria de Justiça de São João Batista/MA, no exercício das atribuições
conferidas pelos arts. 127, caput, e 129, inciso III, VI e IX, da Constituição Federal,
art. 6º, XX, da Lei Complementar Federal n. 75/93, arts. 1º e 25, inciso IV, alínea ''a'',
da Lei Federal n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – LONMP), e
demais dispositivos pertinentes à espécie,

CONSIDERANDO a Súmula Vinculante nº 13 editada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, vedando 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 a súmula vinculante nº 13 do STF tem caráter cogente,
com efeitos ’erga omnes’ e vincula o seu conteúdo a toda a Administração Pública,
conforme preceitua o artigo 103-A da Constituição da República Federativa, sendo que
o seu descumprimento ensejará Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal
contra os agentes públicos responsáveis pela nomeação e exoneração, sem prejuízo
das sanções aplicáveis no âmbito da improbidade administrativa, nos termos do artigo
11, caput, da Lei nº 8.429/92.

CONSIDERANDO, portanto, que a prática do nepotismo é contrária aos
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princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da eficiência, sendo
vedada sua prática em todos os Poderes constituídos no Brasil;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da moralidade e da
eficiência administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição
da República; do artigo 25, IV, ’a’, da Lei n.º 8.625/93, e do artigo 1º, da Lei
Complementar Estadual n.º 13/91;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante previsto no
artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8625/93, expedir recomendações
visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover;

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;

RESOLVE RECOMENDAR

ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista/MA, Sr. Émerson Lívio Soares
Pinto, com a atribuição de nomear e exonerar ocupantes de cargos comissionados, de
confiança e funções gratificadas no âmbito municipal que:

a) efetue, imediatamente, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis
(art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92), a exoneração de todos os ocupantes de cargos em
comissão, de confiança ou funções gratificadas, que sejam cônjuges, companheiros ou
que detenham relação de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, com a respectiva autoridade nomeante, detentor de
mandato eletivo ou servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,
ressaltando-se que devem se abster de realizar novas nomeações que desrespeitem o
contido na Súmula Vinculante nº 13, que fundamenta esta alínea;

b) os mesmos efeitos da alínea 'a' para os ocupantes de cargos políticos em
que não haja a comprovação da qualificação técnica do agente para o desempenho
eficiente do cargo para o qual foi nomeado, nos termos da decisão proferida na
Reclamação nº17102/DF1, publicada no DJe de 15.02.16;

c) remeta a Promotoria de Justiça de São João Batista/MA, no prazo de 20
(vinte) dias a contar do recebimento da presente recomendação, cópia dos atos de
exoneração das pessoas que se enquadrem nas hipóteses em comento na alínea ’a”;

d) remeta a Promotoria de Justiça de São João Batista/MA, no prazo de 20
(vinte) dias a contar do recebimento da presente recomendação, justificativa para
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nomeação e comprovação de qualificação técnica das pessoas indicadas para compor
o corpo de secretários municipais que se enquadrem nas hipóteses em comento na
alínea ’b”;

e) a partir da publicação da presente Recomendação, passem a exigir que o
nomeado para cargo em comissão, de confiança ou o designado para função
gratificada, antes da posse, declare por escrito não ter relação familiar ou de
parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, com a autoridade nomeante do respectivo Poder, ou de outro Poder,
bem como de detentor de mandato eletivo ou de servidor ocupante de cargo de
direção, chefia ou assessoramento no âmbito de qualquer Poder daquele ente
federativo, nos termos da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal;

f) que em caso de dúvida, sejam, prioritariamente, utilizados, como fontes de
interpretação aos casos específicos, as Resoluções do CNJ (Res. 7/2005) e CNMP
(Res. 1/2005 e 7/2006), que vedaram o nepotismo no Poder Judiciário e no Ministério
Público;

O não cumprimento da recomendação contida neste expediente ensejará a
tomada das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Cópia da presente recomendação será encaminhada, outrossim, para
conhecimento e divulgação no Diário Eletrônico do MPMA, através do Setor de
Coordenação de Documentação e Biblioteca cópia da peça original assinada, além de
seu inteiro teor a ser encaminhado ao e-mail diarioeletronico@mpma.mp.br.

Publique-se e cumpra-se.

São João Batista, data do sistema.

* Assinado eletronicamente

NATÁLIA MACEDO LUNA TAVARES
Promotora de Justiça
Matrícula 1071806

Documento assinado. São João Batista, 15/01/2021 15:05 (NATÁLIA MACEDO LUNA TAVARES)

Documento assinado. São João Batista, 15/01/2021 15:05 (NATÁLIA MACEDO LUNA TAVARES)

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotoria de Justiça da Comarca de São João Batista

_

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das
políticas públicas

Rua Francisco Américo65.225-000, SAO JOAO BATISTA - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento REC-PJSJB,
Número do Documento 12021 e Código de Validação 43A5784941.

3

mailto:diarioeletronico@mpma.mp.br

