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RECOMENDAÇÃO INTERNA Nº 11, DE 03 DE JUNHO DE 2013 

 

Dispõe sobre a necessidade de verificar casos 

de nepotismo na Administração Pública do 

Município de Piúma. 

 

  A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011 e; 

 

* Considerando o teor da Súmula Vinculante nº 13, expedida pelo Supremo Tribunal 

Federal; 

* Considerando a necessidade de respeitar os princípios da impessoalidade e 

moralidade, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal; 

* Considerando que é vedada a nomeação de parentes, até o terceiro grau, em cargos 

de provimento em comissão ou funções gratificadas; 

* Considerando que, com a publicação da folha de pagamento no site da transparência, 

surgiram casos de nepotismo na Administração Pública; 

* Considerando o dever do Gestor Público de rever os atos administrativos, nos termos 

do artigo 46 da Constituição Estadual. 

 

Orienta: 

 

    Art. 1º  De acordo com os casos encaminhados à Controladoria Geral e nos 

termos da Exposição de Motivos anexa a esta Recomendação Interna, orienta, como 

forma de coibir a prática de nepotismo, que os servidores nomeados em cargo de 

provimento em comissão ou função gratificada, declarem não possuir parentes até o 

terceiro grau civil que ocupe cargo de mesma natureza na Estrutura Administrativo do 

Poder Executivo local. 

 

  Art. 2º  Recomenda a exoneração de servidores citados nos itens 4 a 7 da 

Exposição de Motivos que acompanha esta Recomendação Interna, como forma de 

adequar os atos administrativos praticados à imposição contida na Súmula Vinculante nº 

13/STF. 

 

  Art. 3º Esta Recomendação Interna entra a partir da presente data. 

REVOGADA PELA PORTARIA 
04 DE 22 DE MAIO DE 2014 
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Piúma/ES, 03 de junho de 2013. 

 

 

 

Leonardo Antunes Assad    Marina Feres Coelho 

Controlador Municipal            Supervisora Desenv. RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E X P O S I Ç Ã O   D E   M O T I V O S 



  M U N I C Í P I O  D E  P I Ú M A 

Controladoria Geral 
 

 

 

 

Introdução 

 

  O Município de Piúma, no intuito de cumprir o princípio da transparência 

consagrado na Lei Complementar nº 131/2009, divulgou a folha de pagamento dos 

meses de janeiro a abril de 2013 no Site da Transparência (www.piuma.es.gov.br). 

  Houve repercussão sobre alguns dados contidos na folha.  Aliás, a transparência 

é justamente para facilitar a fiscalização, especialmente do cidadão, com acesso a 

informações de forma simples e descomplicada. 

  No que tange à prática de nepotismo no Município de Piúma, chegou ao 

conhecimento desta Controladoria Geral os seguintes casos concretos: 

 

1. A nomeação do Sr. Carlos Celso Cola Pereira para ocupar cargo de provimento 

em comissão no Poder Executivo estaria contrariando a Súmula Vinculante nº 

13/STF, pois seu irmão Sr. Toninho Cola  ocupa cargo de mesma natureza no 

Poder Legislativo; 

2. Juliano Scherrer Miranda ocupa cargo de provimento em comissão e é sobrinho 

da Vereadora Marta Scherrer, o que supostamente configuraria nepotismo; 

3. Maria José Barbosa Coelho, ocupante de cargo de provimento em comissão, 

estaria contrariando a Súmula Vinculante nº 13/STF, uma vez que é esposa do 

Vereador Sérgio Coelho; 

4. Maria Joelma Curitiba de Oliveira exerce cargo em comissão (Chefe de Seção), 

sendo irmã do Sr. Durval Curitiba (Chefe de Setor), que também ocupa cargo de 

mesma natureza; 

5. Jussara Negrini Lucas (Assessor Administrativo) e Jocilene Negrini Lucas Suave 

(Chefe de Seção), são irmãs e ocupam cargo comissionada na Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo local; 

6. A Sra. Andréia Moreira (Assessor Administrativo) é mãe da Sra. Andressa Moreira 

(Chefe de Seção).  Ambas ocupam cargo de provimento em comissão; 

7. Lauzimar Zuqui ocupa função gratificada (Gerente Executiva), sendo irmã do 

Chefe do Poder Executivo; 

8. Felícia Monteiro Carvalho ocupa o cargo de Coordenador de Creche (Cargo de 

http://www.piuma.es.gov.br/
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provimento em comissão), sendo irmã de Reginaldo Monteiro Carvalho, que 

também ocupa cargo de mesma natureza (Chefe de Divisão). 

 

 

Breves Apontamentos sobre o nepotismo 

 

   Do ponto de vista etimológico, a palavra “nepotismo” tem origem no latim, 

derivando da conjugação do termo nepote, significando sobrinho ou protegido, com o 

sufixo ismo, que remete à idéia de ato, prática ou resultado. A utilização desse termo, 

historicamente, advém da autoridade exercida pelos sobrinhos e outros aparentados dos 

Papas na administração eclesiástica, nos séculos XV e XVI, ganhando atualmente o 

significado pejorativo do favorecimento de parentes na ocupação de cargos de 

provimento em comissão ou em funções de confiança. 

  Já não é de agora a discussão sobre o nepotismo.   

   Alguns defendiam que os cargos em comissão, por serem de livre nomeação e 

exoneração, poderiam ser ocupados por parentes. Também argumentavam que a 

Constituição Federal não trouxe qualquer vedação à nomeação de parentes e que tal 

restrição dependia de norma infraconstitucional específica.   Enquanto não fosse editada 

norma legislativa restritiva, as nomeações de parentes eram regulares. 

  Outros levantavam a tese de que o princípio da moralidade, o princípio da 

eficiência no serviço público e o princípio da impessoalidade, previstos no caput do artigo 

37 da Constituição Federal, por terem aplicação imediata, sem a dependência de 

qualquer norma legislativa, vedavam as nomeações de parentes no serviço público, 

através de cargos em comissão. 

  Os Entes Políticos, diante da controvérsia jurídica, editaram suas próprias regras.  

Cita-se, como exemplo, o inciso VIII do artigo 117 da Lei nº 8.112/90, o artigo 10 da Lei 

nº 9.421/96 e o artigo 22 da Lei nº 9.953/00.  No âmbito estadual, o inciso VI do artigo 32 

da Constituição do Espírito Santo. 

   Em 14 de novembro de 2006, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do 

Espírito Santo publicou a Recomendação nº 3/2006, no sentido de que o combate ao 

chamado nepotismo se ativesse aos limites legais de parentesco estabelecidos na 

Constituição Estadual, ante a ausência de parâmetros na Constituição Federal. 

  O Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução 
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nº 7/2005, proibindo a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, ate o terceiro 

grau civil, em cargos de provimento em comissão.  

  O Supremo Tribunal Federal, analisando a constitucionalidade desta Resolução 

(ADC 12 MC) e outros casos (ADI 1521, MS 23780, ADC 12 e RE 579951), colocou uma 

pá de cal sobre a discussão, editando a Súmula Vinculante nº 13, com o seguinte teor: 

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. 

 

  Prevaleceu, portanto, a tese da aplicabilidade dos princípios da moralidade, da 

impessoalidade e da eficiência. 

  O texto da Sumula Vinculante 13 é claro ao vedar a nomeação de cônjuge, 

companheiro ou parentes, na linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. 

  Assim, estão impedidos de ocuparem cargo de provimento em comissão: cônjuge 

ou companheiro, pais, filhos, netos, avós, irmãos, tios, sobrinhos, sogro e cunhado. 

   A Súmula foi direcionada aos ocupantes de cargos ou funções de confiança.  

Trata-se de regra destinada, exclusivamente, a agentes administrativos.  Não houve a 

extensão de seus efeitos aos agentes políticos, conforme noticiado pelo próprio STF: 

A Súmula também veda o nepotismo cruzado, que ocorre quando dois agentes 
públicos empregam familiares um do outro como troca de favor.  Ficam de fora 
do alcance da súmula os cargos de caráter político, exercido por agentes 
políticos.1 

 

    O Supremo Tribunal Federal entendeu que a nomeação de parentes para cargos 

políticos não implica ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, em face 

de sua natureza eminentemente política, e que, nos termos da Súmula Vinculante 13, as 

nomeações para cargos políticos não estão compreendidas nas hipóteses nela 

elencadas. (Rcl 6650 MC-AgR/PR, rel. Min. Ellen Gracie, 16.10.2008. Rcl-6650) 

   É importante a conceituação de agente político e agente administrativo, para 

aplicação ao caso concreto. 

  Segundo Kiyoshi Harada: 

Agente Administrativo: (Dir. Adm) Em linhas gerais, pode ser dito que agente 
administrativo ou agente público é todo aquele que presta serviços à 

                    
1 www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?, acesso dia 28.08.2008. 

http://www.stf.gov.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=6650&classe=Rcl&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp
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Administração Pública, direta ou indireta.  Entretanto, aí estaria envolvido o 
conceito de servidor ou funcionário público que, a nosso ver, não se confunde 
com o de agente, mais restrito, a indicar aquele que age em nome da 
Administração, dispondo de competência legal para praticar atos de efeitos 
internos, como os relativos aos servidores públicos, ou externos, como os 
decorrentes do Poder de Polícia, das restrições administrativas, das posturas ou 
da fiscalização em geral.  Ao praticar tais atos, o agente público atua em nome 
da Administração, o que o distingue dos demais servidores prestadores de 
serviços.  Enfim, o agente é a autoridade administrativa, por força das atribuições 
do cargo exercido. 
Agente Político: (Dir. Adm)  Nosso conceito de agente político abrange 
apenas os governantes e seus auxiliares diretos, que referendam seus atos, 
como os ministros ou secretários das diversas pastas do Poder Executivo.  
Com efeito, é nesse âmbito, exclusivamente, que se define e se executa a linha 
política de uma gestão administrativa.  Portanto, afastamos desse conceito os 
membros do Legislativo, que não podem ser tidos como agentes, assim como os 
membros do Judiciário, distantes da política do Governo e dos partidos. 2 

 

  O renomado autor considera agente político os governantes e seus auxiliares 

diretos (secretários municipais no âmbito municipal).   

   No âmbito Municipal, são considerados agentes políticos somente os Secretários 

Municipais. 

 

Recomendações: 

 

  Considerando os argumentos citados e de acordo com os casos concretos 

encaminhados a esta Controladoria Geral, opina-se: 

 

1. Pela regularidade da nomeação do Sr. Celso Cola, uma vez que a Súmula Vinculante 

nº 13/STF, veda somente a nomeação de comissionados que guardem grau de 

parentesco, até o terceiro grau, na mesma pessoa jurídica.  O Legislativo e Executivo 

são pessoas jurídicas diferentes (Poderes Autônomos e Independentes), portanto, as 

nomeações não são afrontas aos princípios da impessoalidade e moralidade; 

2. Pelas mesmas razões, opina-se regularidade da nomeação do Sr. Juliano Scherrer 

Miranda, uma vez que não restou comprovado o nepotismo cruzado (troca de favores) 

previsto na Súmula Vinculante nº 13/STF.  Além do mais, é notório que a vereadora 

citada, pertence ao grupo político de oposição ao atual Gestor Público.  Por estes fatos, 

não há como caracterizar como nepotismo a situação narrada; 

3. Caso idêntico, é o da Sra. Maria José Barbosa Coelho.  O fato de ser esposa de 

vereador, a princípio, não configura o nepotismo, uma vez que não há vedação na 
                    
2 HARADA, Kiyoshi. Dicionário de Direito Público. 2ª ed.  São Paulo: MP Editora, 2005, p. 45/46. 
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redação prevista na Súmula Vinculante nº 13/STF; 

4. No que se refere aos irmãos Maria Joelma Curitiba de Oliveira e Durval Curitiba, 

ambos ocupantes de cargo de provimento em comissão, creio que há desrespeito aos 

princípios da moralidade e impessoalidade, uma vez que a Súmula Vinculante nº 13/STF 

veda expressamente que dois parentes, na mesma pessoa jurídica, ocupem cargo desta 

natureza.  A recomendação, portanto, é para que seja exonerado um dos irmãos; 

5.  A mesma recomendação de exoneração de uma das irmãs se faz para o caso das 

Sras. Jussara Negrini Lucas e Jocilene Negrini Lucas Suave; 

6.  Já o caso da Sra. Andreia Moreira (mãe) e Andressa Moreira (filha) também contraria 

a Súmula Vinculante nº 13/STF, devendo a Administração promover a exoneração de 

uma das servidoras comissionadas; 

7.  Deve ser exonerada do cargo comissionado a Sra. Lauzimar Zuqui, por guardar grau 

de parentesco com o Exmº. Prefeito Municipal (2º grau civil), em desrespeito à Súmula 

Vinculante nº 13/STF; 

8.  Por fim, deve a Administração exonerar Felícia Monteiro Carvalho ou Reginaldo 

Monteiro Carvalho, visando o cumprimento da Súmula Vinculante nº 13/STF. 

 

Destino: 

 

  As recomendações contidas devem ser encaminhadas ao Exmº Prefeito 

Municipal, autoridade pública que possui competência para exonerar os servidores dos 

cargos em comissão, nos termos do inciso XII do artigo 102 da Lei Orgânica Municipal. 

  No presente caso, não vejo razão para exonerar os servidores mencionados nos 

itens 1 a 3, devendo o procedimento administrativo ser arquivado.  Nos demais caso 

(itens 4 a 8), conforme manifestação acima, esta Controladoria Geral opina pela 

exoneração de servidores, revendo o ato administrativo praticado, em consonância com 

o artigo 46 da Constituição Estadual. 

  São nossas Recomendações, que se submetem à elevada apreciação de Vossa 

Excelência. 

 

Piúma/ES, 03 de junho de 2013. 
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Leonardo Antunes Assad    Marina Feres Coelho 

Controlador Municipal            Supervisora Desenv. RH 


