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RESOLUÇÃO nº 17/10, de 13 de dezembro de 2010 
 
 

Regulamenta a aplicabilidade da súmula 
vinculante nº 13 no âmbito do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí. 
 

 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, em obediência 
ao disposto no art. 181 do Regimento Interno e, 
 
 CONSIDERANDO as disposições da Súmula Vinculante nº 13, editada pelo 

Supremo Tribunal Federal; 

 CONSIDERANDO que a Administração Pública encontra-se submetida aos 

princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência consagrados no art. 37, caput, 

da Constituição Federal; 

 CONSIDERANDO que tais princípios impossibilitam o exercício da 

competência administrativa para obter proveito pessoal ou qualquer espécie de 

favoritismo, assim como impõem a necessária obediência aos preceitos éticos, 

principalmente os relacionados à indisponibilidade do interesse público; 

 CONSIDERANDO que a prática do chamado “nepotismo” é conduta nefasta 

que viola flagrantemente os princípios maiores da Administração Público e, portanto, 

é inconstitucional. 

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º É vedada a prática do nepotismo no âmbito do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí, sendo nulos os atos assim considerados, observando o que dispõe 

esta Resolução. 

  

 Art. 2º Seguem abaixo, para aplicação e interpretação desta Resolução, as 

seguintes definições: 

 I – Órgãos: 
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 a) os Gabinetes dos Conselheiros, Auditores, Procuradores de Contas, 

Presidente, Corregedoria, Ouvidoria, e Unidade de Controle Interno; e 

 b) a Escola de Contas. 

 II – Secretarias:  

 a) Administrativa; 

 b) Tecnologia da Informação; 

 c) do Plenário; e 

 d) de Controle Externo. 

 III - familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, 

por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

 IV - subordinação direta: situação jurídica constituída sempre que um servidor 

efetivo, estando ou não ocupando  cargo em comissão ou função de confiança de 

direção, chefia ou assessoramento, ou ainda aqueles que estejam exclusivamente 

nestes cargos, encontre-se, dentro de seu respectivo Órgão ou Secretaria, em grau 

inferior de hierarquia em relação a outro servidor ocupante de cargo em comissão ou 

função de confiança de direção, chefia ou assessoramento.        

 § 1º Para efeito de hierarquia: 

 I - os Órgão estão em grau hierárquicos iguais entre si; 

 II – o Gabinete da Presidência está em grau hierárquico superior às 

Secretarias; 

 III – as Secretarias estão em grau hierárquico iguais entre si, e superiores a 

suas respectivas Gerências; e 

 IV – as Gerências estão em graus hierárquicos iguais entre si.  

 § 2º Para fins das vedações previstas nesta Resolução, serão consideradas 

como incluídas no âmbito de cada Órgão ou Secretaria as Gerências a eles 

vinculadas. 

 § 3º Não serão considerados para efeito de determinação de hierarquia o 

valor remuneratório constante do cargo em comissão ou função comissionada, mas 

sim a natureza e as atribuições do cargo, e os graus hierárquicos estabelecidos no § 

1º deste artigo, independentemente da nomenclatura adotada. 
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 Art. 3º No âmbito dos Órgãos e Secretarias são vedadas as nomeações, 

contratações ou designações de familiar de Conselheiro, Auditor e de Procurador de 

Contas, ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança de direção, chefia ou assessoramento, para: 

 I - cargo em comissão ou função de confiança; 

 II - atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

salvo quando a contratação tiver sido precedida de regular processo seletivo; e 

 III - estágio, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que 

assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes. 

 §1º Aplicam-se, do mesmo modo e forma, as vedações previstas nesta 

Resolução quando existirem circunstâncias caracterizadoras de ajuste para burlar as 

restrições ao nepotismo, especialmente mediante nomeações ou designações 

recíprocas, envolvendo Órgãos ou Secretarias do Tribunal de Contas. 

  §2º É vedada também a contratação direta, sem licitação, pelo Tribunal de 

Contas de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 

direção, familiar de Conselheiro, Auditor, Procurador de Contas, ou de detentor de 

cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no 

âmbito de cada Órgão ou Secretaria respectivamente. 

 

 Art. 4º Não se incluem, em nenhuma hipótese, nas vedações deste Resolução 

as nomeações, designações ou contratações: 

 I - de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, ativo e inativo, 

observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo, ou a compatibilidade 

da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou 

função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional de cada servidor, 

salvo quando estiverem lotado no mesmo Órgão ou Secretaria; 

 II – de servidor efetivo e servidor exclusivamente ocupante de cargo em 

comissão, quando seja observada, em relação ao primeiro, a compatibilidade do 

grau de escolaridade do cargo, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta 

e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, 
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além da qualificação profissional, salvo quando estiverem lotado no mesmo Órgão 

ou Secretaria. 

 III - de pessoa, ainda que sem vinculação funcional com o Tribunal de Contas, 

ocupante de cargo em comissão de nível hierárquico igual ou mais alto que o de 

outro servidor que esteja ocupando cargo de comissão ou função comissionada, 

salvo quando estiverem lotado no mesmo Órgão ou Secretaria; 

  Parágrafo único. Nos casos acima, e em quaisquer outros casos, é vedada a 

manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob 

subordinação direta de Conselheiro, Auditor, Procurador de Contas, e servidor, 

efetivo ou não, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança.  

 

 Art. 5º Cabe ao Presidente do Tribunal de Contas exonerar ou dispensar o 

servidor em situação de nepotismo, de que tenha conhecimento, facultando-lhe, em 

qualquer caso, e previamente, submeter o caso a apreciação do  Plenário do 

Tribunal de Contas.  

 Parágrafo único. Cabe à Corregedoria do Tribunal de Contas notificar os 

casos de nepotismo de que tomar conhecimento ao Presidente do Tribunal, assim 

como de apurar situações irregulares, de que tenha conhecimento, nos órgãos e 

entidades correspondentes. 

 

 Art. 6º Serão objeto de apuração específica os casos em que haja indícios de 

influência de Conselheiro, Auditor e de Procurador de Contas, ou, ainda, de servidor, 

efetivo ou não, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, 

chefia ou assessoramento: 

 I - na nomeação, designação ou contratação de familiares em quaisquer 

hipóteses previstas ou não nesta Resolução; 

 II - na contratação de familiares por empresa prestadora de serviço 

terceirizado ou entidade que desenvolva projeto no âmbito do Tribunal de Contas. 

 

  Art. 7º Os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de 

serviço terceirizado, assim como os convênios e instrumentos equivalentes para 

contratação de entidade que desenvolva projeto no âmbito do Tribunal de Contas, 
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deverão estabelecer vedação de que familiar de Conselheiro, Auditor e de 

Procurador de Contas, ou, ainda, de servidor, efetivo ou não, ocupante de cargo em 

comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento, preste 

serviços no respectivo Órgão ou Secretaria a que estejam vinculados.  

 

 Art. 8º O nomeado ou designado para cargo em comissão ou função 

gratificada, antes da posse, declarará por escrito, e sob penas da lei, ser ou não 

parente até terceiro grau, inclusive, de Conselheiros, Auditores, Procuradores ou de 

servidores efetivos e/ou investidos em cargos de direção, chefia ou assessoramento 

no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.    

 

 Art. 9º Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão disciplinados e 

dirimidos pelo Plenário do Tribunal de Contas. 

 

 Art. 10. Este Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva - Presidente 

Cons. Luciano Nunes Santos 

Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros 

Consª. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga 

Cons. Olavo Rebelo de Carvalho Filho 

Cons. Guilherme Xavier de Oliveira Neto 

Cons. Substituto Jackson Nobre Veras 

Fui presente: José Araújo Pinheiro Júnior – Procurador-Geral do Ministério 

Público de Contas 
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