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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

I. RELATÓRIO

Trata-se  de  Pedido  de  Reconsideração  contra  decisão  proferida  nos  autos  da
Denúncia nº 12683e18, apresentada pelos Srs.  Vereadores EDRIANE SANTANA
DOS SANTOS, BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA JOSEFINA MELO DE
CARVALHO, ANTONIO CHAVES, CARLOS HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA,
MANOEL JOSÉ SOUZA GAMA e GENILSON DE JESUS VARJÃO,  contra o  Sr.
DERISVALDO  JOSÉ  DOS  SANTOS,  Prefeito  de  Jeremoabo,  em  face  de
nomeação de parentes em cargos públicos, configurando prática de nepotismo.

Em Sessão Plenária realizada no dia 28/05/2019, na esteira de voto deste Relator,
foi emitida a Deliberação (Doc. 21 do e-TCM), publicada no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal, edição do dia 30/05/2019, no sentido da procedência da Denúncia,
imputando-se  ao  Responsável  multa no  valor  de  R$5.000,00,  bem  como
determinação  ao  Prefeito  no  sentido  de  exonerar,  no  prazo  de  30  dias,  os
servidores que estavam ocupando cargos em situação ilegal.

Assim concluiu a decisão plenária, com destaques do original:

Assim,  pelas  razões  elencadas  e  estando  vistos,  detidamente
analisados e relatados e considerando-se:

a)  que,  após criteriosa apuração dos elementos trazidos tanto na
petição  inicial  quanto  com  a  defesa,  restaram comprovadas as
irregularidades  constantes  da  denúncia,  sendo  patente  ter
ocorrido a prática de nepotismo nos casos apontados, na forma
do constante do Relatório antecedente;

b)  que houve absoluto respeito aos direitos consagrados no inciso
LV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil,
tendo sido oportunizado o pleno direito de defesa ao Gestor; 

c)  o  contido  no  parecer  exarado  pelo  douto  Ministério  Público
Especial de Contas, acolhido inclusive como razão de decidir;



                    

d) tudo o mais que consta dos autos.

Votamos,  com lastro  no  disposto  no  inciso  XX do  art.  1º  da  Lei
Complementar  Estadual  nº  006/91,  pelo  conhecimento  e
procedência  da denúncia contida no processo TCM nº  12683e18
para, em decorrência, adotar as seguintes providências:

I  -  Com supedâneo no inciso II,  do art.  71 da Lei Complementar
Estadual nº 006/91, aplicar ao denunciado, Sr. Derisvaldo José dos
Santos, Prefeito de  JEREMOABO, multa no valor de  R$5.000,00
(cinco mil reais), a ser recolhida ao erário municipal no prazo de 30
(trinta)  dias,  a  contar  do  trânsito  em  julgado  deste  decisório,  na
forma da Resolução específica desta Corte;

II –  Determinar que sejam exonerados no mesmo prazo de 30
(trinta)  dias a contar  do trânsito em julgado deste decisório,
apresentando  as  comprovações  pertinentes  a  esta  Corte,  dos
cargos  mencionados,  os  seguintes  servidores:  -  Sra.  Alalucha
Teixeira Ferreira Andrade, ESPOSA DO SECRETÁRIO, Chefe do
Setor de recursos Humanos do Hospital Geral de Jeremoabo; -
Sra.  Maria  Célia  Santos  Andrade,  IRMÃ  DO  SECRETÁRIO,
Coordenadora  do  Setor  de  Compras  e  Almoxarifado;  -  Sr.
Fabrício  Emanoel  dos  Santos  Silva,  SOBRINHO  DO
SECRETÁRIO, Defensor Público;  -  Sr.  Gilson Santos Andrade
Filho,  SOBRINHO DO SECRETÁRIO, Chefe de Manutenção de
Estradas  Viscinais;  -  e  Sr.  Lucas  Ravel  Santos  Andrade,
SOBRINHO  DO  SECRETÁRIO,  Auxiliar  de  Assistência  em
Saúde. (grifos originais e ora apostos)

Em 11/06/2019, através de expediente autuado como processo TCM nº 09171e19,
fora protocolado  Pedido de Reconsideração pretendendo a reforma do  decisum
guerreado, alegando, basicamente,  que as situações descritas na Denúncia e na
decisão deste Tribunal não se caracterizariam como nepotismo, tendo em vista se
tratarem  de  cargos  políticos  e  de  confiança,  inclusive  destacando  a  suposta
capacidade  técnica  dos  nomeados,  bem como que a  multa  aplicada não  teria
observado  critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  mostrando-se  como
exorbitante para o caso em tela. 

Os autos foram novamente submetidos ao douto Ministério Público Especial de
Contas, vindo a Manifestação MPC nº 1109/2019 (Doc. 26 do e-TCM), dando pelo
conhecimento e não provimento do recurso.

Sendo  suficientes  os  elementos  constantes  dos  autos,  submetemos  o  feito  a
julgamento em plenário com as considerações abaixo.

II. FUNDAMENTAÇÃO
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De  início,  considerando  que  o  Pedido  de  Reconsideração  atentou  para  os
requisitos  de  legitimidade,  tempestividade  e  interesse  recursal,  conhece-se  do
reclamo.

Da análise de todos os elementos colacionados  e estando tudo devidamente
apreciado, entendemos que o Pedido de Reconsideração não é suficiente para se
alterar a decisão adotada anteriormente e considerar como regular a conduta do
Gestor Recorrente relativamente à prática de nepotismo apurada e constada. 

Esta  Relatoria  identificou  e  confirmou  o  quanto  apontado  pelos
Denunciantes,  desde a primeira análise feita nos autos,  que os cargos ali
listados estavam efetivamente sendo ocupados por parentes do Prefeito e
dos  servidores  de  primeiro  escalão,  configurando  claramente  a  situação
irregular. 

Consignou-se expressamente na decisão guerreada os vínculos de parentesco que
afrontam o  ordenamento  jurídico:  a  Sra.  Alalucha  Teixeira  Ferreira  Andrade,
esposa  do  Secretário,  ocupando  o  cargo  comissionado  de  Chefe  do  Setor  de
Recursos Humanos do Hospital Geral de Jeremoabo e a Sra. Maria Célia Santos
Andrade, irmã do Secretário, nomeada como Coordenadora do Setor de Compras
e Almoxarifado. Além disso, houve também a nomeação irregular de três sobrinhos
do Secretário para ocupar cargos de confiança: Sr. Fabrício Emanoel dos Santos
Silva, escolhido como defensor público; Sr.  Gilson Santos Andrade Filho, para
Chefe de Manutenção de Estradas Vicinais; e Sr. Lucas Ravel Santos Andrade,
indicado para Auxiliar de Assistência em Saúde.

Diversamente  do  quanto  afirmado  pelo  Gestor  Recorrente,  os  cargos  de
coordenação e supervisão efetivamente   não possuem natureza política  , não se
podendo  fazer  tal  inferência  tão  somente  em  razão  de  serem  estratégicos  e
possuírem a necessidade da extrema confiança do gestor.  Muito ao contrário,
são cargos de natureza técnica. 

O Parquet de Contas analisa a questão, com o endosso da Relatoria, da seguinte
forma (com os destaques do original):

“Irresignado,  o  Recorrente  apresentou  o  seu  Pedido  de
Reconsideração, pugnando para que se “RECONSIDERE a decisão
outrora  proferida,  julgando  improcedente  a  denúncia  e,
consequentemente, excluindo-se a multa aplicada em desfavor do
gestor”.  Em seu Pedido de Reconsideração, o Sr. Derisvaldo José
dos Santos equivocadamente, alega que “afastar-se-á a prática de
nepotismo,  devido  a  demonstração  da  capacidade  técnica  dos
servidores indicados”.

Entretanto,  o  fato  dos  servidores  possuírem  ou  não  qualificação
técnica, não afasta a irregularidade principal, qual seja, a prática de
nepotismo. Ressalta-se que, de acordo com a Súmula Vinculante nº
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13, a qualificação técnica se faz necessário para a nomeação em
cargos de natureza política, qual seja, o de Secretário Municipal.

Ressalta-se que os cargos ocupados pelos servidores em questão,
quais  sejam,  Chefe  do  Setor  de  Recursos  Humanos  do  Hospital
Geral  de  Jeremoabo,  Coordenadora  do  Setor  de  Compras  e
Almoxarifado, Defensor Público, Chefe de Manutenção de Estradas
Vicinais  e Auxiliar  de Assistência em Saúde,  não são cargos de
natureza  política  e,  portanto,  enquadrados  na  Súmula
Vinculante  nº  13  para  fins  de  sanção,  independente  de  se
comprovar a qualificação técnica dos servidores.

De fato,  repetindo os argumentos  da defesa original  apresentada e  que foram
devidamente analisadas por esta Relatoria, o gestor não logra acostar ao processo
nenhum  elemento  de  prova  que  pudesse  sustentar  os  argumentos  trazidos,
limitando-se,  mais  uma  vez  a  fazer  considerações  equivocadas  sobre  o
entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da natureza dos cargos políticos
e a aplicação da Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal.

Não custa lembrar que o nepotismo ocorre quando um agente público usa de
sua  posição  de  poder  para  nomear,  contratar  ou  favorecer  um  ou  mais
parentes. Houve destaque no decisório no sentido de que o nepotismo é vedado,
primeiramente, pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios da
impessoalidade,  moralidade e  igualdade. Algumas legislações, de forma esparsa,
como a  Lei  nº  8.112/1990  também tratam do  assunto,  assim  como a  referida
Súmula Vinculante.

Quanto à alegada irrazoabilidade e desproporcionalidade na fixação da multa, o
recurso não traz quaisquer elementos objetivos para fundamentar a argumentação,
resumindo-se tão somente em lamento quanto à  sanção aplicada,  a qual  fora
estabelecida  em  patamar  razoável  na  visão  deste  Relator  e  acolhida
unanimemente pelo Plenário do Tribunal. 

Assim  sendo,  corroborando  a  análise  do  douto  MPEC/TCM,  esta  Relatoria
reconhece que o recurso,  além de trazer  repetição  de  vários  argumentos,  não
demonstra a existência de erro na decisão anterior, sendo incabível uma revisão do
posicionamento  desta  Corte.  Pelo  contrário,  as  matérias  de  mérito  foram
suficientemente  enfrentadas  por  esta  Relatoria,  inclusive  tendo  havido  parcial
acolhimento dos argumentos do Gestor, quando da apresentação de sua defesa.

III. VOTO

Ante tais considerações, votamos, com fundamento no Parágrafo Único do art.
88,  da  Lei  Complementar  nº  06/91,  pelo  conhecimento  do  Pedido  de
Reconsideração  nº  09172e19,  porque  tempestivo  e  dentro  das  formalidades
legais,  e,  no  mérito,  negar  provimento  ao  mesmo,  mantendo-se    in  totum   a  
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Deliberação adotada,  inclusive  no  que  diz  respeito  à  multa  aplicada  ao  atual
Prefeito.

Fica também mantido o   prazo improrrogável de trinta (30) dias   para exoneração  
dos  mencionados  servidores  nomeados  em  situação  irregular,  a  contar  deste
pronunciamento, que torna decisão transitada em julgado.

Ao final, sem descurar da remessa anterior de cópia da Deliberação mantida para
juntada às contas de 2019, arquive-se.

SALA  DAS  SESSÕES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DOS  MUNICÍPIOS  DO
ESTADO DA BAHIA em 28 de agosto de 2019.

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias – Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste, vá na página do

TCM em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.
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