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RECOMENDAÇÃO nº   

PR-RJ nº 

 

  CONSIDERANDO as competências legais e constitucionais do 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, bem como os termos da lei de Ação Civil 

Pública e da Lei de Improbidade Administrativa; 

  CONSIDERANDO a necessária obediência ao princípio da 

impessoalidade pela administração pública direta e indireta, disposto no art. 37 

caput, da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa; 

  CONSIDERANDO a natureza jurídica de pessoa jurídica da direito 

público com autonomia administrativa e financeira - autarquia - dos conselhos de 

fiscalização profissional, federal ou regional, conforme decidido em 1998 no 

Mandado de Segurança 22.643, pelo STF, e toda sua jurisprudência superveniente; 

 

Não é possível exibir esta imagem no momento.



  CONSIDERANDO  a normativa federal contra o nepotismo, a qual 

sujeita à apuração específica os casos em que haja indícios de influência dos agentes 

públicos com poder de direção na nomeação de familiares em hipóteses não 

previstas no Decreto 7203/2010 (art.6º), bem como em casos omissos (art. 8º); 

  CONSIDERANDO ter em 2013 a Sra. Viviane de Castro Ferreira um 

relacionamento amoroso com s Sr. William Haydon James Tyrrell, filho da 

Presidente do Conselho, Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell; 

  CONSIDERANDO ter, deste relacionamento, nascido uma criança, neta 

da Presidente do Conselho, conforme afirma a própria Sra. Viviane de Castro 

Ferreira, mantendo contato amigável com o pai da criança; 

  CONSIDERANDO que, pelo acordo celebrado, tanto a Sra. Viviane de 

Castro Ferreira como o filho da Presidente do Conselho pagam alimentos ao menor, 

na proporção da capacidade econômica de cada um (conforme acordo juntado aos 

autos, assinado em 03/12/2013); 

  CONSIDERANDO que eventual desemprego da Sra. Viviane 

aumentaria automaticamente a pensão a ser paga pelo filho da Presidente do 

Conselho, bem como eventual aumento de valor de salário diminuiria tal pensão; 

  CONSIDERANDO a possibilidade de a própria avó, Dra. Maria 

Antonieta Rubio Tyrrell, Presidente do COREN, ser devedora de alimentos à criança, 

no caso de ambos os pais não serem capazes de prover integralmente alimentos à 

criança, (artigo 1.694 e 1.695, do Código Civil); 

  CONSIDERANDO, assim, haver interesse patrimonial direto da 

Presidente do COREN e de seu filho, na manutenção de função com alta 

remuneração para a  Sra. Viviane de Castro Ferreira; 

  CONSIDERANDO ter a Sra. Viviane de Castro Ferreira em 21 de 

novembro de 2014 postulado a função de cargo de assessoria jurídica, tendo sido 

nomeada como Assessor Técnico Nível IV (assessora jurídica) perante o referido 



Conselho, sem concurso, em 22 de dezembro de 2014 (Portaria nº 548/2014); 

  CONSIDERANDO ter a própria Presidente do Conselho promovido a 

Sra. Viviane de Castro Ferreira ao cargo de Assessor Técnico Nivel IV a Assessor 

Técnico Nível II, já em 02 de março de 2015 (Portaria nº 140/2015), ou seja, após 

três meses na função anterior; 

  CONSIDERANDO ter a Sra. Viviane de Castro Ferreira sido novamente 

promovida em 1º de julho de 2015 ao cargo de Procuradora Adjunto de Contencioso 

e Administrativo (Portaria nº 333/2015), cargo de livre nomeação, sem concurso, 

novamente após três meses na função anterior; 

  CONSIDERANDO que, em menos de sete meses, tais sucessivas 

promoções representaram um aumento de quase duas vezes mais o valor pago 

inicialmente, segundo informação do representante; 

  RECOMENDA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL à Presidente do 

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro a imediata demissão da Sra. 

Viviane de Castro Ferreira. 

  REQUISITA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resposta em dez 

dias úteis da eventual adoção da presente Recomendação, sob pena das medidas 

extrajudiciais e judicias cabíveis. 

  INSTAURE-SE INQUÉRITO CIVIL, para apuração de eventual ato de 

improbidade administrativa. 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2015. 

 

ANA CRISTINA BANDEIRA LINS 

Procuradora da República   


