MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

CONCLUSÃO:
Aos

dezembro de 2018, faço estes autos conclusos aos

Dr. THOlv AS al ER LAMSTER, DD. Promotor de Justiça Substituto.
Eu,

, Leandro da Silva Pereira Neves, Oficial de

Promo •I fa, subscrevo o presente.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
INQUÉRITO CIVIL N° 14.0739.0006111/2018-9

CONSIDERANDO que:
a)

A existência de parentesco entre agentes

integrantes da Administração Pública e ocupantes de cargos de provimento em
comissão ou função gratificada caracteriza nepotismo e se trata de conduta
incompatível com os princípios constitucionais da moralidade administrativa,
impessoalidade, eficiência e isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n° 13 do
Supremo Tribunal Federal;
b)

A vedação ao nepotismo também se estende

aos cargos de natureza política, tais como os de Secretários Municipais, devendo
a sua configuração ser analisada caso a caso, a fim de se verificar eventual fraude
6, lei ou troca de favores;
c)

Caracteriza

nepotismo

a

nomeação

de

Secretários Municipais com fundamento único na relação de parentesco
estabelecida com o chefe do Poder Executivo, sem que os nomeados
detenham capacitação suficiente nas respectivas áreas de atuação; e
d)

Nesse sentido, as contratações, pelo Prefeito, da

sua esposa, Rosalina Keiko Yakaciro Segura, e do seu filho, Vinicius Perez Segura,
como Secretários Municipais configuram inequívocos atos de nepotismo, porquanto
inexistem quaisquer justificativas de natureza profissional, curricular e técnica
válidas para suas nomeações; e
e)

Finalmente, que a continuidade de tal prática

poderá caracterizar ato de improbidade administrativa por violação aos princípios
que regem a Administração Pública, a ensejar o ajuizamento de ação civil pública.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO
PAULO expede RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Senhor Prefeito
Municipal de Valentim Gentil/SP ADILSON DE JESUS PEREZ SEGURA para que
EXONERE, no prazo de 5(cinco) dias, contados a partir da data de hoje, (i) Rosalina
Keiko Yakaciro Segura, sua esposa, do cargo de Secretária Municipal de
Assistência e Desenvolvimento, e (ii) Vinicius Perez Segura, seu filho, do cargo de
Secretário de Gestão e Serviços Públicos.
Além disso, para que se abstenha de nomear seu
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,
até o 30 grau, para cargos em comissão ou funções de confiança dentro da
Administração Pública Municipal, inclusive para cargos de Secretários Municipais,
nesse último caso, se não houver justificativas profissional, curricular e/ou técnica
idôneas para tanto.
Para o cumprimento da presente recomendação, o
Senhor Prefeito deverá dar-lhe ampla publicidade, com sua divulgação nos órgãos
de publicação dos atos oficiais e no sitio da Prefeitura na internet, comunicando o
Ministério Público a respeito das providências adotadas até o dia 17 de
dezembro de 2018.
VotupOrange, 10 de dezembro

THOMAS OLIVEILAMSTER
Promotor de Justiça Substituto

2018.

