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Evolução normativa
 2005: Resolução n.o 7/CNJ - Vedação ao nepotismo.

Enunciado Administrativo n.o 1 - Aplicação da Resolução
• Alcance: âmbito do Poder Judiciário (podendo ser aplicada em outros poderes)

 Resolução n.o 1/CNMP, alterada pela Resolução n.o 7/2006 e abrandada pelo
Enunciado n.o 1/2006

 Resolução n.o 37/2009, altera as Resoluções CNMP n.o 01/2005, n.o 07/06 e
n.o 21/07, considerando o disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal
Federal

 Resolução n.o 192/2018, altera a Resolução n.o 37, de 28 de abril 2009, para afastar a
caracterização do nepotismo em situações em que não esteja caracterizada a
subordinação hierárquica direta entre servidor efetivo nomeado para cargo em
comissão ou função de confiança e o agente público determinante da
incompatibilidade

 2008: Súmula Vinculante n.o 13 (Julgamento da ADC n.o 12) – Necessidade de lei ou
ato expresso nos âmbitos do Legislativo e do Judiciário
• Decisão: A proibição ao nepotismo decorre dos princípios constitucionais do

Art. 37, caput, da CF/88
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 2010: Decreto do Presidente da República: n.o 7.203/2010 - Evidencia necessidade
de regras mais detalhadas do que as contidas nos princípios constitucionais, mais
amplas que as previstas na Lei n.o 8.112/90 e mais minuciosas do que as da SUV
n.o13

 2016: Reclamação n.o 17.102/SP, Ministro Luiz Fux - Valoração do caso concreto
para aferir a capacidade técnica/qualificação profissional do nomeado ao cargo

 Reclamação STF n.o 14.497/2012

 Reclamação STF n.o 9.284/2014

 Reclamação STF n.o 28.292/2018

 RE n.o 878.341/2019

 MS 27.945/STF
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Resolução n.o 7/2005 – CNJ
Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros 

de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no 
âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências. 

Art. 1° É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder
Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no
âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes vinculados;
II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em
comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais
magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de
assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do
inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações;
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III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no
âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer
servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;
IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou
juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de
assessoramento;
V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou
juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)
VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica
que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da
licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)
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§1° Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou
designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras
judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de
escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade
inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e que o outro servidor também seja titular
de cargo de provimento efetivo das carreiras jurídicas, vedada, em qualquer caso a
nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor
determinante da incompatibilidade. (Redação dada pela Resolução nº 181, de 17.10.2013)
§ 2° A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público houver sido precedida de regular processo seletivo, em cumprimento de preceito
legal.
§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções,
assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a
desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)
§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não
abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal,
quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo
licitatório. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)
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Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de
serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes
vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição constar
expressamente dos editaisde licitação. (Redação dada pela Resolução n° 9, de 06.12.05)

Art. 4° O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por escrito não ter relação
familiar ou de parentesco que importe prática vedada na forma do artigo 2°.

Art. 5° Os Presidentes dos Tribunais, dentro do prazo de noventa dias, contado da
publicação deste ato, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de
provimento em comissão e de funções gratificadas, nas situações previstas no art. 2°,
comunicando a este Conselho.

Parágrafo único Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas
respectivas publicações.

Art. 6° O Conselho Nacional de Justiça, em cento e oitenta dias, com base nas informações
colhidas pela Comissão de Estatística, analisará a relação entre cargos de provimento
efetivo e cargos de provimento em comissão, em todos os Tribunais, visando à elaboração
de políticas que privilegiem mecanismos de acesso ao serviço público baseados em
processos objetivos de aferição de mérito.

Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Enunciado Administrativo n.o 1/2005 - CNJ
A) As vedações constantes dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de
2005, abrangem o parentesco natural e civil, na linha reta e colateral, até o terceiro
grau, inclusive, e o parentesco por afinidade, na linha reta ou colateral, alcançando
ainda o parente colateral de terceiro grau, do cônjuge ou companheiro dos membros
e juízes vinculados ao Tribunal.

B) Para os fins do disposto no § 1º do art. 2º da Resolução nº 7, de 18 de outubro de
2005, são equiparados aos servidores admitidos por concurso público ocupantes de
cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias:
I - os empregados públicos do Poder Judiciário contratados por prazo indeterminado,
providos os respectivos empregos mediante concurso público, por expressa previsão
legal;
II - os empregados públicos do Poder Judiciário contratados por prazo indeterminado
antes da Constituição Federal de 1988, providos os respectivos empregos sem
concurso público, e que foram considerados estáveis pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; e
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III - os servidores públicos do Poder Judiciário contratados por prazo indeterminado
antes da Constituição Federal de 1988, providos os respectivos empregos sem
concurso público, e que em face da mudança de regime jurídico único tiveram os
referidos empregos transformados em cargos, por expressa previsão legal.

C) As vedações previstas no art. 2º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005,
não se aplicam quando a designação ou a nomeação do servidor tido como parente
para a ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada foram anteriores ao
ingresso do magistrado ou do servidor gerador da incompatibilidade, bem como
quando o início da união estável ou o casamento forem posteriores ao tempo em
que ambos os cônjuges ou companheiros já estavam no exercício das
funções/cargos, em situação que não caracterize ajuste prévio para burlar a
proibição geral de prática de nepotismo, ressalvada a vedação prevista no § 1º, in
fine, do art. 2º da referida Resolução. (Redação dada pelo Enunciado Administrativo
nº 1, de 25.4.06)

D) O vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em cargo de
direção ou de assessoramento já falecidos ou aposentados não é considerado
situação geradora de incompatibilidade para efeito de aplicação do art. 2º da
Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005.
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E) Os antigos vínculos conjugal e de união estável com magistrado ou com servidor
investido em cargo de direção ou de assessoramento não são considerados
hipóteses geradoras de incompatibilidade para efeito de aplicação do art. 2º da
Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, desde que a dissolução da referida
sociedade conjugal ou de fato não tenha sido levada a efeito em situação que
caracterize ajuste para burlar a proibição geral de prática de nepotismo".
"F) Para caracterização das hipóteses de nepotismo, previstas no art. 2º da
Resolução nº 07/2005, o âmbito de jurisdição dos tribunais superiores abrange todo
o território nacional, compreendendo: a) para o STJ, são alcançados pela
incompatibilidade os parentes e familiares dos respectivos membros perante o
próprio tribunal superior e todos os Tribunais Regionais Federais, Tribunais de
Justiça, Varas Federais e Varas Estaduais; b) para o TSE, são alcançados pela
incompatibilidade os parentes e familiares dos respectivos membros perante o
próprio tribunal superior e todos os Tribunais Regionais Eleitorais e Zonas Eleitorais;
c) para o STM, são alcançados pela incompatibilidade os parentes e familiares dos
respectivos membros perante o próprio tribunal superior e todas as auditorias de
correição militares, conselhos de justiça militares e juízos-auditores militares; e d)
para o TST, são alcançados pela incompatibilidade os parentes e familiares dos
respectivos membros perante o próprio tribunal superior e todos os Tribunais
Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho."
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ADC n.o 12
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL
DA RESOLUÇÃO 7, DE 18-10-2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO
NORMATIVO QUE “DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR
PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES
INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução 7/2005 do CNJ não
atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de
confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as
mesmas já impostas pela CF/1988, dedutíveis dos republicanos princípios da
impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. (...) 3. Ação julgada
procedente para: a) emprestar interpretação conforme à Constituição para deduzir a
função de chefia do substantivo “direção” nos incisos II, III, IV, V do art. 2º do ato
normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do
Conselho Nacional de Justiça.
[ADC 12, rel. min. Ayres Britto, P, j. 20-8-2008, DJE 237 de 18-12-2008.]
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I — Embora restrita ao âmbito do Judiciário a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional
de Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II — A vedação do
nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III — Proibição que
decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da CF/1988.
[RE 579.951, rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 20-8-2008, DJE 202 de 24-10- 2008.]

Então, quando o art. 37 refere-se a cargo em comissão e função de confiança, está
tratando de cargos e funções singelamente administrativos, não de cargos políticos.
Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance da decisão que tomamos
na ADC 12, porque o próprio Capítulo VII é Da Administração Pública enquanto
segmento do Poder Executivo. E sabemos que os cargos políticos, como por exemplo,
os de Secretário Municipal, são de agentes do Poder, fazem parte do Poder Executivo.
O cargo não é em comissão, no sentido do art. 37. Somente os cargos e funções
singelamente administrativos — é como penso — são alcançados pela imperiosidade
do art. 37, com seus lapidares princípios. Então, essa distinção me parece importante
para, no caso, excluir do âmbito da nossa decisão anterior os secretários municipais,
que correspondem a secretários de Estado, no âmbito dos Estados, e ministros de
Estado, no âmbito federal.
[RE 579.951, rel. min. Ricardo Lewandowski, voto do min. Ayres Britto, P, j. 20-8-
2008, DJE 202 de 24-10-2008.]
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SUV n.o 13 - STF

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.
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Jurisprudência do STF posterior ao enunciado –
SUV 13

 Súmula Vinculante 13 e não exaurimento das possibilidades de nepotismo
 Agente político e nepotismo
 Nepotismo e conselheiro de Tribunal de Contas
 Servidor público efetivo sem cargo de direção, chefia ou assessoramento e relação de

parentesco com servidor comissionado no mesmo órgão
 Caracterização objetiva de nepotismo em razão de parentesco para nomeação na

mesma pessoa jurídica
 Necessidade de se demonstrar potencial de interferência em seleção de candidato a

cargo de direção, chefia ou assessoramento para configuração de nepotismo
 Servidores concursados e norma antinepotismo
 Competência do TCU para apurar ato que configura nepotismo cruzado
 Nepotismo e conceito de parentesco por afinidade segundo o Código Civil/2002
 Parentesco com autoridade nomeante e subordinação hierárquica
 Influência na nomeação
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“autoridade nomeante”
• Rcl 19.529 AgR, DJE 72 de 18.04.2016:

“Ao editar a Súmula Vinculante 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades
de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de
conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de
parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função
comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação
de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a
quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que
exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da
prática enunciada na Súmula Vinculante 13 com o art. 37, caput, da CF/1988 não decorre diretamente
da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público
ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para
ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de
parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção.”

• Rcl 18.564, DJE 161 de 10.08.2017:
“Em sede reclamatória, com fundamento na Súmula Vinculante 13, é imprescindível a perquirição de

projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de
seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação de
parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste
mediante designações recíprocas. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a liminar
anteriormente.”
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“mesma pessoa jurídica”
 Teoria do Órgão

A pessoa jurídica (Município, Estado, Distrito Federal ou União) opera por si mesma,

e o órgão (centro de competência) é parte dela e não ente autônomo, apresentando-se como

uma unidade no mundo jurídico.

As situações de nepotismo ocorrem em qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dentro da “mesma pessoa jurídica” (Município,

Estado, Distrito Federal ou União).

Mesma pessoa jurídica: maior abrangência possível.

 Debate e aprovação da SUV n.o 13

 Decreto n.o 32.751/2011 – Reclamações STF n.os 13.572, 28.292 e 9.284

 MS 27.945, DJE 171 de 04.09.2014
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Agente político
STF vai definir se proibição ao nepotismo alcança nomeação para cargos políticos

O Supremo Tribunal Federal vai definir se é inconstitucional a nomeação, para o exercício
de cargo político, de familiares da autoridade nomeante — como cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. A matéria, objeto do Recurso
Extraordinário 1.133.118, teve repercussão geral reconhecida, por unanimidade, em deliberação no
Plenário Virtual da corte.

No julgamento de mérito do RE, ainda sem data prevista, os ministros deverão definir se
a proibição ao nepotismo, prevista na Súmula Vinculante 13, alcança a nomeação para cargos
políticos.
Conforme a súmula, “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”.

No caso dos autos, o Ministério Público de São Paulo ajuizou ação direta de
inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do estado para questionar a Lei 4.627/2013 do
município de Tupã (SP), que, ao alterar a Lei Municipal 3.809/1999, excepcionou da regra que
proíbe a nomeação de parente dos nomeantes aquelas feitas para cargo de agente político de
secretário municipal. O TJ-SP assentou que a ressalva prevista na norma afrontaria a SUV 13, que
somente excluiu a sua incidência de maneira excepcional.
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Mesmo agente político nomeante - Servidor aposentado

AGU
Parecer n.o 251/2010/DPES/CGMADM/PFE-INSS/PGF/AGU
Processo n.o SIPPS 341.979.043
Interessado: Diretoria de Recursos Humanos
Assunto: Ocorrência de suposta afronta ao Decreto n.o 7.203/2010 – Vedação ao
Nepotismo

“i. Análise acerca de violação ao comando da SV n.o 13 do STF
ii. Não configura nepotismo a nomeação de servidor aposentado para ocupar cargo

comissionado na mesma pessoa jurídica em que tenha familiar ocupante de cargo de
igual natureza, nomeado pelo mesmo agente político, desde que preenchidos os
requisitos legais.
iii. Pela formulação de consulta ao Órgão Central do SIPEC.”
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Relações de parentesco e o nepotismo
Só há nepotismo quando parente influencia diretamente na seleção

A prática de nepotismo não resulta diretamente do parentesco entre a
pessoa designada e o agente político ou servidor público, mas da presunção de que a
escolha para ocupar o cargo tenha sido direcionada à pessoa que tem como interferir
no processo de seleção. O entendimento é da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal,
que julgou improcedente a Reclamação 18.564, ajuizada pelo Ministério Público de
São Paulo contra ato do Tribunal de Contas municipal.

Site Consultor Jurídico – 26 de fevereiro de 2016
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TC 008.043/2015-9 – Plenário
Relator: Walton Alencar Rodrigues

Caso concreto: Prática de nepotismo cruzado no Sebrae/GO, com nomeações para
cargos de comissão: esposa do Diretor-superintendente do Sebrae-GO na Assembleia
Legislativa de Goiás e esposa de deputado federal no Sebrae/GO.

SUMÁRIO
“1. Nepotismo caracteriza-se quando, a partir do exame das relações de poder em
determinado ente público, revela-se nomeação, para cargo de provimento em
comissão ou de função gratificada, de companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público cuja posição é capaz
de assegurá-la, no órgão que labora ou, mediante reciprocidade de nomeações ou
designações, em outro órgão ou ente público, não constituindo elemento essencial
para caracterização do ilício o parentesco ente a autoridade nomeante e o agente
nomeado.
2. Proibição de nepotismo deriva diretamente dos princípios inseridos no caput do
art. 37 da Constituição Federal, sobretudo impessoalidade, eficiência e moralidade.”

Nepotismo cruzado/oblíquo/transversal
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RELATÓRIO
“15. O sistema Sebrae está sujeito a regras próprias de nomeação de funcionários,
mas isso não faculta ao dirigente dessa organização cometer atos de gestão que
afrontam a moralidade, e no dizer do ministro Celso de Mello, do STF: quem tem o
poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer, em seu próprio
benefício, a autoridade que lhe é conferida.”

CONCLUSÃO
“16. Os argumentos apresentados pelo superintendente do Sebrae-GO não foram
capazes de elidir o fato de o mesmo ter praticado o nepotismo cruzado, de vez que
houve coincidência das datas de ingresso do deputado estadual Virmondes Cruvinel
no cargo político de deputado estadual de Goiás, e do Sr. Igor Montenegro Celestino
Otto no cargo de diretor-superintendente do Sebrae-GO, com as datas de nomeações
para cargo em comissão dos respectivos cônjuges, Sras. Camila Gurgel Pereira da Silva
Cruvinel e Eliane Barbosa Brito Celestino Otto, no Sebrae-GO e na Assembleia
Legislativa de Goiás (vide item 4 acima).”

VOTO
“O parentesco do nomeado com a autoridade nomeante não é elemento essencial
para configuração de nepotismo na Administração. Nepotismo caracteriza-se quando,
a partir do exame das relações de poder em determinado ente público, revela-se a
nomeação, para cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, de
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de companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de agente público cuja posição é capaz de assegurá-la, no órgão que labora ou,
mediante reciprocidade de nomeações ou designações, em outro órgão ou ente
público.
(...)

‘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.’

Súmula não estabelece conduta antijurídica. Apenas traduz entendimento
jurisprudencial consolidado no Tribunal. No caso da Súmula Vinculante 13, proibição
de nepotismo deriva diretamente dos princípios inseridos no caput do art. 37 da
Constituição Federal, sobretudo impessoalidade, eficiência e moralidade.
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O STF, ao editar a Súmula Vinculante 13, não buscou identificar todas
hipóteses de configuração de nepotismo na Administração Pública, mas indicar
situações em que a jurisprudência daquela Corte identificou a prática daquele ilícito.
Nesse sentido, o trecho a seguir, extraído da decisão tomada pela Corte Suprema no
MS 31697 (Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 11/3/2014,
DJe de 2/4/2014):

‘Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, a Corte não pretendeu esgotar todas as
possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, dada
a impossibilidade de se preverem e de se inserirem, na redação do enunciado,
todas as molduras fático-jurídicas reveladas na pluralidade de entes da
Federação (União, estados, Distrito Federal, territórios e municípios) e das
esferas de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), com as peculiaridades de
organização em cada caso. Dessa perspectiva, é certo que a edição de atos
regulamentares ou vinculantes por autoridade competente para orientar a
atuação dos demais órgãos ou entidades a ela vinculados quanto à
configuração do nepotismo não retira a possibilidade de, em cada caso
concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, caput,
da CF/88.”

(...)
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Sem almejar esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na
Administração Pública, a Súmula Vinculante 13 apresenta três critérios objetivos de conformação do
ilícito: a) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; b) relação de
parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a
quem estiver subordinada; e c) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação
de parentesco entre a autoridadenomeante e o ocupante do cargo em comissãoou de confiança.

O critério “b”, claramente, diz respeito a situação em que o parente do agente nomeado
não é a autoridade nomeante, mas, mesmo assim, é capaz de influir na nomeação. Essa influência
poderia ser facilmente exercida, também, na hipótese, não expressamente prevista na súmula, de
relação de parentesco entre pessoa nomeada e autoridade com ascendência hierárquica ou funcional
sobre a autoridade nomeante.

Voltando ao exame do caso concreto, em que pese o Deputado Estadual Virmondes Borges
Cruvinel Filho não ter nomeado diretamente a esposa do Diretor-Superintendente do Sebrae/GO, em
troca da nomeação de sua própria esposa no Sebrae/GO, ocupava posição que lhe assegurava
influênciasobre nomeaçõesa cargos na Frente Parlamentarque presidida.

No mais, não é possível atribuir à mera coincidência os fatos a seguir, todos eles verificados
nestes autos: i) nomeações quase concomitantes das esposas; ii) nomeações das esposas pouco após
seus cônjuges passarem a deter poderes para fazer com que se consumassem; e iii) a esposa do
Diretor-Superintendente laborar justamente na frente parlamentar presidida pelo Deputado
Virmondes Borges Cruvinel Filho.
(...)

Por essas razões, considero procedente a denúncia e aplico ao sr. Igor Montenegro
Celestino Otto a multa previstano art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00.”
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Nepotismo nas contratações públicas

CNJ
Consulta: 0004818-34.2014.2.00.0000
Requerente: Fernando Augusto Messias Castro
Requerido: Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Ementa: CONSULTAS. NEPOTISMO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. VEDAÇÃO À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PERTENCENTES A PARENTES DE MEMBROS E
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
PRECEDENTES DO STF, STJ E TCU. APERFEIÇOAMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 7.
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Administração Pública e Contratos Administrativos
 É proibido contratar empresas para prestar serviços na Administração

Pública, cujo sócio seja servidor ou parentes de servidor do órgão
contratante e indicar parentes para trabalhar nas empresas contratadas.

• Art. 3º, §3º do Decreto n.o 7.203/2010
“É vedada também a contratação direta, sem licitação, por órgão ou

entidade da administração pública federal de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder de direção, familiar 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 e de cada entidade.”

• Art. 9º, inciso III da Lei 8.666/1993
“Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
(…)

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.”
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• Jurisprudência do TCU
“A participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com

servidor da entidade licitante afronta, por interpretação analógica, o disposto
no art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993. A alteração do contrato social no curso
do certame não descaracteriza a irregularidade e constitui indício de simulação
e fraude à licitação.” (Acórdão 1019/2013 – Plenário, TC 018.621/2009-7,
relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013)

“A contratação pela Administração de empresas pertencentes a parentes
de gestor público envolvido no processo caracteriza, diante do manifesto
conflito de interesses, violação aos princípios constitucionais da moralidade e
da impessoalidade.” (Acórdão 1941/2013 – Plenário, TC 025.582/2011-9,
relator Ministro José Múcio Monteiro, 24.7.2013)

• Princípios da Isonomia, Moralidade e Impessoalidade
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 Proibição de indicação (favorecimento pessoal ou de outrem) para trabalhar
nas empresas contratadas deve recair sobre qualquer pessoal, não apenas
parentes.

• Art. 5º, inciso III da IN 05/2017 – MPOG
“É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de

ingerência na administração da contratada, a exemplo de:
III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas

contratadas”

• Jurisprudência do TCU
“Observe o disposto no art. 10, inciso II da IN/MPOG nº 02/2008,

abstendo-se de direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas contratadas para o fornecimento de mão-de-obra
terceirizada.” (TCU, Acórdão nº 4.786/2009-2ª Câmara, Relator: Ministro
RAIMUNDO CARREIRO)

“Em outra frente, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
baixou a Instrução Normativa 2, de 30/4/2008 (com a redação dada pelas
IN/MPOG 3/2009, 4/2009 e 5/2009, bem como pela Portaria/MPOG 7/2011). O
art. 10 do mencionado normativo disciplina que é vedado à Administração ou
.
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aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da
contratada, tais como: (...) II - direcionar a contratação de pessoas para
trabalhar nas empresas contratadas” (grifo nosso).
Outrossim, também não importa se o parente do terceirizado é detentor de
cargo em comissão ou função de confiança, basta que seja agente público,
pois direcionar a contratação de parentes para prestar serviço terceirizado em
órgão em que agente público seja seu familiar, pode levar ao estabelecimento
de privilégios e favoritismos, desconsiderando-se a capacidade técnica
necessária para o desempenho das funções.” (ACÓRDÃO Nº 1332/2015 –
TCU – 2ª Câmara, Relator: Ministro VITAL DO RÊGO - Processo nº TC
032.838/2011-5)

• Inciso XV, alínea “a” do Decreto n.o 1.171/1994 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)

“XV - E vedado ao servidor público;
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e

influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.”
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Empresa prestadora de serviço

TCU
TC 032.838/2011-5 – Acórdão n.o 1.332/2015-2ª Câmara
Natureza: Representação
Sumário: REPRESENTAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.
CONTRATAÇÃO DE FAMILIARES DE SERVIDORES DA UNIVERSIDADE POR EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DE
MULTA AO GESTOR DO CONTRATO. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS.
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CGU
Exceções ao Nepotismo

A única situação absoluta de nepotismo presumido do Decreto
n.o 7.203/2010 é a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança sob sua subordinação direta.

As vedações não se aplicam às nomeações, designações ou
contratações:
 De servidores federais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem

como de empregados federais permanentes, inclusive aposentados

 Para ocupação de cargo em comissão de nível hierárquico mais alto

 Realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente
público e o nomeado, designado ou contratado

 Para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo
que o anteriormente ocupado

IMFIMF

33

IMFIMF

Nepotismo
Aplicação aos estagiários
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Declaração – Nepotismo - STJ
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Perda de objeto
STF
Reclamação: 11.482 GOIÁS
Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 13. NEPOTISMO. ENCERRAMENTO DA
LEGISLATURA 2009/12. EXONERAÇÃO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

STF
Reclamação: 8.816 CE
Ementa: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA
VINCULANTE N. 13. SUPOSTA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE NEPOTISMO.
POSTERIOR EXONERAÇÃO DE UM DOS SERVIDORES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
RECLAMAÇÃO PREJUDICADA

TCU
TC 010.176/2011-0
Natureza: Representação
Sumário: REPRESENTAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. NOMEAÇÃO
DE PARENTES PARA CARGO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA GUARDANDO SUBORDINAÇÃO
DIRETA. EXONERAÇÃO DE UM DOS ENVOLVIDOS. CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO.
ARQUIVAMENTO.
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1. Um servidor sem vínculo assume uma CJ no STJ. Ocorre que o seu tio é servidor
efetivo no mesmo órgão e sem qualquer função comissionada, entretanto,
posteriormente, o servidor efetivo vem a assumir uma função comissionada. Em
tese, teríamos uma situação não permitida pela norma. Nesse caso, o servidor
efetivo ficaria impedido de exercer qualquer função durante o período em que
seu tio, sem vínculo, estivesse no Tribunal?

2. Um terceirizado trabalha no STJ há vários anos. Em determinado momento seu
filho é a aprovado no concurso e um dia vem a assumir uma função de
chefia. Nesse caso o pai precisaria sair do órgão? Ou o filho ficaria impedido de
progredir no órgão.

3. Um terceirizado após vários anos trabalhando no STJ contrai matrimônio com um
servidor ocupante de CJ. O terceirizado precisará ser demitido?

4. Servidora efetiva passa a ser enteada de um Ministro do STJ, em virtude de
casamento posterior ao seu ingresso no serviço público. Ela estaria impedida de
exercer função de chefia e assessoramento?

5. A norma se refere ao poder judiciário. Ela também se aplicaria a situações
envolvendo os outros poderes? Por exemplo: um servidor da AGU vem exercer
uma CJ no STJ, mesmo órgão de sua cônjuge, não existiria impedimento nessa
hipótese?
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