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RECOMENDAÇÃO Nº 0017/2019
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, pelo Promotor de Justiça que esta 
subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 60, inciso XX, da Lei Complementar Federal n.º 75/93, no art. 27, parágrafo 
único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, e no art. 69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar 
Estadual nº 141/96 e, ainda,
CONSIDERANDO incumbir 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 serem princípios norteadores da Administração Pública: a legalidade, a 
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, nos termos do art.37, caput, da 
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que ofende a estes princípios a prática do denominado nepotismo, expressão 
que segundo o dicionarista De Plácido e Silva, advém “do latim nepote (favorito)” e que “designava
a autoridade que os sobrinhos e outros parentes do papa exerciam na administração eclesiástica” e, 
“por extensão, hoje em dia, significa patronato ou favoritismo na nomeação dos integrantes da 
Administração Pública”; (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Atualizadores SALIB FILHO,
Nagib e CARVALHO, Gláucia. Rio de Janeiro. Forense. 2005. p.952);
CONSIDERANDO ser permitido ao gestor a nomeação de parentes para ocupar cargo político, no 
entanto, desde fevereiro de 2016, esta nomeação vem sofrendo limitações, qual seja: necessidade do
ocupante do cargo em deter capacidade técnica para o exercício da função;
CONSIDERANDO que este entendimento, somado aos fundamentos que formaram o precedente da
súmula vinculante nº 13, demonstram aquilo que a doutrina vem chamando de evolução do 
princípio da legalidade, passando de uma legalidade estrita, formal, para uma noção de 
legitimidade, de constitucionalidade e, por fim, de legitimidade;
CONSIDERANDO que esta evolução expressa o desenvolvimento do próprio conceito de Estado, 
de Liberal à Social e Democrático de Direito, bem como à compreensão do Direito moderno, de 
Positivista para Pós-Positivista;
CONSIDERANDO ser necessário a exigência legal acerca do nível de escolaridade exigido aos 
cargos de provimento em comissão, pois caso contrário, reforçaria a ideia de que se trata de um 
cargo dotado de atribuições de pouca complexidade, de nível subalterno, e, ainda, sem poder de 
comando a justificar o provimento em comissão;
CONSIDERANDO que, em sendo os ocupantes de cargos comissionados detentores de cargo 
público, deve-se levar em conta a exigência de um nexo de pertinência entre a qualificação do 
servidor e a atividade a ser desempenhada;
CONSIDERANDO que o exercício da função de Secretário de Obras, por irmão do Prefeito; de 
Secretária de Assistência Social, por irmã do Prefeito e Secretária do Meio Ambiente, irmã do Vice-
Prefeito que não possuem formação técnica pertinente aos secretariados, sendo pautado 
exclusivamente em relação de afeto, existente entre os ocupantes de cargo público, viola, de uma só 
vez, os princípios da legalidade (juridicidade), impessoalidade, moralidade, eficiência, republicano 
e democrático;
CONSIDERANDO que à luz dos referidos princípios, a nomeação nestes moldes é vedada pela 
Constituição Federal, por carecer tal investidura, de legitimidade, pois não há ingresso primitivo por
concurso público, não há eleição e não há escolha por razões técnicas para fins de melhor atender ao
interesse público, já que, repise, as formações em matemática e física pela Secretária de Assistência 



Social; em técnica de enfermagem pela Secretária do Meio Ambiente; nível fundamental 
incompleto pelo Secretário de Obras, não guardam pertinência temática com os cargos respectivos. 
Em suma, o critério único é o da parentalidade;
CONSIDERANDO que a prática de nepotismo, nos moldes aqui traçados, além de ser defesa, por 
apresentar vício de investidura, também é proibida, por ser dotada de grave vício de finalidade;
CONSIDERANDO que o vício de finalidade é aferível: pela agenda de uma Secretaria de Ação 
Social, Secretaria de Obras e Secretaria do Meio Ambiente, pelos destinatários dos serviços 
respectivos e pelos contextos em que são prestados;
RECOMENDA ao Excelentíssimo Prefeito de ENCANTO/RN que:
A) Exonere, em dez dias úteis, a contar do recebimento desta, a.1) a Secretária de Assistência 
Social, Senhora FÁTIMA NAZÁRIO DA SILVA; a.2) o Secretário de Obras, Senhor JOSÉ 
NAZÁRIO FILHO; a.3) a Secretária do Meio Ambiente ANA PATRICIA NOGUEIRA DO REGO, 
encaminhando a estar Promotoria de Justiça cópia do ato de exoneração;
B) Exija, para fins de nomeação do(s) novo(s) Secretário(s) de Assistência Social, Obras e Meio 
Ambiente, declaração subscritas pelo(s) empossando(s) de que não se enquadram na vedação 
disposta na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, bem como possuam ensino 
superior pertinente às atribuições das pastas;
Informa, por fim, que o não acatamento dos termos desta Recomendação poderá ensejar a adoção 
de providências cabíveis, inclusive pela judicialização de demanda.
Publique-se a presente Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Remeta-se, por meio eletrônico, a presente ao CAOP Patrimônio Público.
Comunique-se a expedição desta, por meio do relatório mensal, à Corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte.
Pau dos Ferros, 10 de setembro de 2019.
José Alves de Rezende Neto
Promotor de Justiça


