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RESUMO:   

 

O Nepotismo, é utilizado como exercício político por nossos administradores públicos, recebeu através dos anos 

diversos amparos legais, como forma de coibir sua prática utilizando-se um tom de rigor e o emprego da 

moralidade administrativa, adotando em seu contexto popular, formas éticas para sua vedação. O termo Nepotismo 

no âmbito da União, Estados e Munícipios está, com constância, associado à imoralidade, através da concessão de 

funções públicas a parentes por consanguinidade e afinidade ou a diferentes pessoas ligadas através da amizade 

para o ingresso no serviço público, assumindo no conceito social um nítido contorno das normas e diretrizes legais. 

Contudo, sendo motivado por esse assunto de alcance nacional, tem a presente discussão a intenção de trazer 

apontamento sobre os métodos e formas do nepotismo, assim como esclarecimentos de diversas dúvidas sobre a 

prática do nepotismo sob o prisma do princípio da moralidade no âmbito da Administração Pública.   
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SCIENTIFIC CONSIDERATIONS ABOUT NEPOTISM UNDER THE PRISM OF 

THE PRINCIPLE OF MORALITY 
 

 

ABSTRACT:  
 

Nepotism is used as a political exercise by our public servants, as in turn, use the way to curb their practice, use a 

tone of rigor and the use of administrative morality, adopting its popular context, ethical forms for its fence. The 

term Nepotism is not an instrument of the Union, United States and Municipalities is consistently associated with 

immorality, by granting public functions by relatives by consanguinity and affinity or by different people linked 

through friendship to join the public service, assuming without a social concept a clear outline of the norms and 

legal guidelines. However, being motivated by this national theme, he has a present to discuss about the intention 

to bring about the methods and forms of nepotism, as well as clarifications of various doubts about the practice of 

nepotism under the prism of the principle of morality not belonging to the group of Public Administration.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

A proposta do presente artigo, é apresentar o nepotismo e suas aplicabilidades e 

consequências, perante a Administração Pública. O instituto narrado, será abordado sob o 

prisma do princípio da moralidade, que recentemente se destaca perante o direito pátrio.    
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Segundo disposto no artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública “[...] 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

[...]”. Considerados valores fundamentais para uma boa administração, os princípios são os 

alicerces de todo sistema administrativo. Contravir um princípio, tal qual previsto na 

Constituição Federal, é muito mais grave do que infringir uma lei, pois infringir um princípio é 

insultar todo o sistema de normas, e não apenas uma em específico (MELLO, 2009). 

O nepotismo por sua vez, é um comportamento repugnante que vai contra a moral 

comum. É importante, que além de abordar o senso comum de justiça, essa prática afeta um 

princípio central da Administração Pública que está previsto na Constituição Federal: o 

princípio da moralidade. O administrador deve ajustar-se, através de conceitos morais narrados 

pelo ordenamento jurídico, buscar sempre como conclusão a real finalidade da lei, sem 

perseguir suas ambições pessoais ou favorecimentos familiares. Desta forma, é claro que o 

agente público, como ser humano que é, não consegue diferenciar completamente seu 

comportamento daquilo que a moral comum aconselha, mas deve, sempre que possível, 

priorizar por aquilo que a lei e as regras constitucionais atribuem. Levando em consideração a 

premissa de que a moralidade abarca a legalidade e impessoalidade, a nomeação de parentes 

para ocupação de cargos públicos sem a apreciação da qualificação profissional dessas pessoas 

para o efetivo desempenho das atividades designadas, caracteriza o desrespeito ao princípio da 

moralidade. O administrador público deve buscar o que de fato é melhor para a sociedade e 

para o interesse público, e não o que é melhor às suas necessidades (MAIA, 2006).  

Além dos princípios, abordar-se-á tentativa de prevenção do Estatuto dos Servidores da 

União, Lei n° 8.112/90, que proíbe o servidor de manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 

função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. 

Já no âmbito do poder executivo, a vedação ao nepotismo é encontrada no Decreto n° 

7.203 de 2010, esses diplomas coíbem a presença de cônjuge, companheiro ou aparente na linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e inclusive dos membros ou juízes ligados 

ao tribunal, assim como de todos os servidores ocupantes de cargo de direção ou 

assessoramento, para desempenhar cargo em comissão ou função de confiança, para as 

contratações temporárias e para as contratações diretas com dispensa ou inexigibilidade de 

licitações em que a afinidade posso existir entre os sócios, gerentes ou diretores da pessoa 

jurídica (MARINELA, 2016).   
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A celeuma, se inicia, portanto, quando há divergências entre os princípios legais e morais, 

instituídos pela Constituição Federal. Embora estes serem conexos, para o nosso ordenamento 

jurídico são autônomos. Neste assunto temos também a ressalva de Hely Lopes Meirelles que 

“o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da 

própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto” (MEIRELLES, 2015, p. 94). 

Portanto, todo administrador deve zelar pela ética e honestidade em sua conduta, não só sabendo 

diferenciar o legal do ilegal, mas também o honesto do desonesto. 

Para Alexandre Mazza “O grande equívoco dessa concepção está em supor que todas as 

regras jurídicas são morais” (MAZZA, 2012, p. 93), ou seja, a partir deste entendimento, 

podemos considerar que a moralidade em sentido lato sensu, nasce da ideia de desvio de 

finalidade, e como exemplo desta afirmação, temos o nepotismo. O nepotismo consuma-se pela 

influência do vínculo familiar como a motivação, constituída no ato administrativo no elemento 

forma, tornando-se assim um ato ilícito e maléfico a administração pública. 

Ainda, será abordado o entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal (STF), por 

meio da Sumula Vinculante n. 13 que foi criada para reduzir a prática do nepotismo, e suprir a 

omissão de normas legislativas relativas a esse tema. 

 Contudo, nas palavras de Fernanda Marinela, “vale alertar que, apesar do texto complexo 

da súmula, da sua amplitude em algumas questões, os agentes políticos, segundo orienta o 

próprio STF, ficaram de fora da proibição” (MARINELA, 2016, p. 92). 

Por fim, o alvo deste estudo será reunir o maior número de informações técnicas, 

permitindo uma melhor compreensão e crítica do tema em debate, considerando de um lado o 

nepotismo editado pelas normas da Constituição Federal, leis esparsas, Sumula Vinculante n. 

13 e jurisprudências, como determinação e limitação à atuação da Administração Pública, sob 

o prisma de garantir o princípio da moralidade administrativa como preceitua o art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

2.1 CONCEITO 

 

O conceito de administração pública em sentido lato, ou seja, em sentido amplo, é um 

conjunto de agentes, serviços e órgãos, organizados pelo Estado com objetivo de fazer gestão 
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de uma sociedade. A administração pública também compreende o conjunto de ações que 

compõem uma função administrativa, sempre com o objetivo do bem comum. Em concordata 

com Fernanda Marinela (2016): 

 

A expressão “Administração Pública”, conforme conceituada em capítulo anterior, 

pode ser utilizada para definir a atividade administrativa exercida pelo Estado, 

denominada, nessa hipótese, Administração em seu critério material ou objetivo. 

Admite-se ainda a sua aplicação para referir-se ao conjunto de órgãos, entidades e 

pessoas instituídas para consecução dos objetivos do Estado, definidos pelo governo; 

definida como Administração Pública no critério formal ou subjetivo. Utilizando esse 

segundo enfoque, considerando a Administração, enquanto aparelhamento, estrutura 

administrativa do Estado, é que se constrói esse capítulo, passando a definir a sua 

organização. A Organização da Administração é a estruturação das pessoas, entidades 

e órgãos que irão desempenhar as funções administrativas; é definir o modelo do 

aparelho administrativo do Estado. Essa organização se dá normalmente por leis e, 

excepcionalmente, por decreto e normas inferiores (MARINELA, 2016, p. 156). 

 

Conforme Hely Lopes Meirelles, a natureza da administração é a de um dever de amparo, 

zelo, aprimoramento dos bens e interesses da coletividade. Do mesmo modo, todos apontados 

ao fim único de atender ao bem comum social. Desta forma, será o proposito final indicado 

pelas normas e nunca a pretensão do administrador que deverá valer-se em seus atos. A 

ocorrência do administrador realizar atos contrários ao bem comum, caracteriza-se como desvio 

de finalidade. O desvio de finalidade ocorre quando o administrador comete atos por razões ou 

fins distintos do pretendido em lei, ou do interesse público. Seria, em outras palavras, a violação 

moral da lei em sentido subjetivo, ou seja, diverso do objetivado pelo legislador, contudo 

aparentemente legal (MEIRELLES, 2015). 

De forma mais sucinta, nas palavras de Jose dos Santos Carvalho Filho, a expressão 

administração pública, aceita mais de um sentido. No sentido objetivo, demonstra a ideia de 

atividade, tarefa, ação, enfim a própria função administrativa, estabelecendo como o alvo que 

o governo quer alcançar. No sentido subjetivo, ao oposto, a expressão indica o universo de 

órgãos e pessoas que desempenham a mesma função (CARVALHO FILHO, 2014). 

Para Marçal Justen Filho (2015), a expressão administração pública é definida de duas 

formas: a primeira em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a expressão que adverte os 

diversos centros de atribuição jurídica aos quais se cominam poderes, deveres, direitos e outras 

circunstâncias jurídicas, ou seja, a administração pública, nessa definição subjetiva, é 

interligada não apenas por pessoas jurídicas, mas também por órgãos e estruturas estatais não 

dotadas de personalidade jurídica autônoma. A administração pública envolve as entidades e 
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órgãos públicos que praticam atividade administrativa pública estatal e que formam e externam 

a vontade do Estado-Administração. Para tais efeitos, essas entidades e órgãos são empossados 

em poderes, deveres e direitos e outras circunstâncias jurídicas de cunho ativo ou passivo 

(JUSTEN FILHO, 2014) [grifo nosso]. 

Em segunda análise, o conceito de administração pública define-se em objetivo, material 

ou funcional, ela indica o caráter da atividade desempenhada pelos aludidos entes, ou seja, 

nesse sentido, a administração pública é a própria função administrativa que encarrega, 

predominantemente, ao Poder Executivo (DI PIETRO, 2013) [grifo nosso]. 

Contudo, ainda há outras distinções que alguns autores costumam fazer, sendo valido 

ressaltar a partir da ideia que, administrar está ligado a planejar e executar: em sentido amplo, 

a Administração Pública, de forma subjetiva, abrange tanto os órgãos do governo, ao qual 

encarregam-se delinear os planos de administração, como também os órgãos administrativos e 

subordinados, aos quais cabe executar os planos governamentais. Desta forma, cabe a função 

política, que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa, que as põem em 

prática (DI PIETRO, 2013). Já em sentido estrito, ainda no entendimento de Maria Sylvia 

Zanella di Pietro (2013), a Administração Pública envolve, sob aparência subjetiva, 

exclusivamente os órgãos administrativos e, sob o aspecto objetivo, somente a função 

administrativa. No primeiro caso, excluídos os órgãos governamentais, e no segundo, a função 

política (DI PIETRO, 2013) [grifo nosso]. 

Com esse entendimento, é que será procedido ao estudo dos próximos tópicos 

relacionados a Administração Pública e ao nepotismo. 

 

2.2 PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Princípios administrativos são as demandas fundamentais que guiam todo o modo de agir 

da Administração Pública. Representam regras pré-normativas, guiando a conduta do Estado 

no exercício de atividades administrativas. Os princípios, não se afastam do ordenamento 

jurídico na hipótese de conflito. São de determinados valor ou razão, o conflito entre eles aceita 

a adoção do juízo crítico da ponderação de valores, ou seja, deverá o intérprete apurar qual 

deles, em determinado caso, será atribuído grau de predominância. Não há, em se falando de 

princípios constitucionais, nulificação do princípio preterido (CARVALHO FILHO, 2014). 
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Para Hely Lopes Meirelles, “Constituem, por assim dizer, os fundamentos da ação 

administrativa, ou, por outras palavras, os sustentáculos da atividade pública” (MEIRELLES, 

2015, p. 12). 

A Constituição atual, adverso das anteriores, dedicou um capítulo à Administração 

Pública, e, no artigo 37, estabeleceu expressamente os princípios a serem observados por todas 

as pessoas de qualquer dos entes federativos. Neles estão as diretrizes fundamentais da 

Administração, da forma que, só será válido a conduta administrativa se estiver ajustada a eles. 

São eles os princípios da: Legalidade – o administrador público está sujeito a todas 

normativas da lei, e as exigências do bem comum, não podendo deles se afastar. 

Impessoalidade – impõe ao administrador público que, só pratique o ato unicamente com o 

fim legal que a norma indique expressamente como objetivo do ato, e de forma impessoal. 

Moralidade – o agente administrativo, dotado da competência de atuar, deve distinguir o bem 

do mal, o honesto do desonesto, e ao atuar, não poderá desvaler o elemento ético de seu 

procedimento. Publicidade – é a exposição oficial do ato para ciência pública e início de suas 

implicações externas. Eficiência – é a administração pública volvida ao controle para a 

obtenção de resultados eficientes de seus atos. Está diretamente ligada a qualidade dos atos 

praticados e gastos, de forma a serem compatíveis. Noção a qual, Hely Lopes Meirelles no 

trouxe de forma impetuosa (MEIRELLES, 2015) [grifo nosso]. 

Em se falar de moralidade, na sua mais profunda acepção, é importante ressaltar que parte 

da doutrina que nega a existência deste princípio. Entendem por isso, que o conceito de moral 

administrativa é muito impreciso e vago, ou acaba sendo absorvida pelo conceito de legalidade. 

Porém, outra parte desses autores, deixam claro a distinção entre moral e direito, onde ambos 

representados por “círculos concêntricos”, sendo o maior círculo, o que corresponde à moral, e 

o menor, ao direito. A imoralidade então, surgiu e se alargou ligada à ideia de desvio de poder, 

pois entendia-se que, em duas as hipóteses a Administração Pública se utiliza de meios lícitos 

para atingir finalidades metajurídicas irregulares. A imoralidade estaria ligada diretamente a 

intenção do agente (DI PIETRO, 2013). 

O princípio da moralidade atribui que o administrador público não dispense os preceitos 

éticos que necessitam estar presentes em seu procedimento. Deve não apenas só indagar os 

critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também apontar o que é 

honesto do que é desonesto. Adicionamos que a forma de comportamento deve durar não 

somente nas relações entre a Administração, mas também internamente, ou seja, na relação 
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entre a Administração e os agentes públicos. O artigo 37 da Constituição Federal também se 

aludiu expressamente, e pode-se dizer, que foi aceito pela coletividade, que repetidamente em 

busca de seus direitos, vem buscando preceitos morais, ao qual nunca deveriam ter-se afastado 

(CARVALHO FILHO, 2014). 

Ainda no entendimento de Jose dos Santos Carvalho Filho (2014), o que ansiou o 

Constituinte foi abster essa imoralidade no âmbito da Administração. Todavia, pensamos que, 

apenas quando os administradores estiverem completamente em prol da administração, este 

princípio será devidamente observado. Além disso, o princípio da moralidade está totalmente 

ligado à ciência do bom administrador, que não só deve ser conhecedor da lei, mas também dos 

princípios relacionados a Administração Pública (CARVALHO FILHO, 2014). 

Para Hely Lopes Meireless (2015), além de consentir à legalidade, o ato do administrador 

público deve anuir com a moralidade e a finalidade administrativas para dar completa 

legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se cobre de legalidade e 

probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às requisições da lei como se 

conforma com as normas da instituição pública. Cumprir meramente a lei na frieza de seu texto, 

não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A administração, por isso, deve ser 

orientada pelos princípios do Direito e da Moral, para que ao legal se ajunte o honesto e o 

conveniente aos interesses sociais. Desses princípios é que o Direito Público extraiu e 

sistematizou a teoria da moralidade administrativa. O certo é que a moralidade do ato 

administrativo juntamente com a sua legalidade e finalidade, além da sua adequação aos demais 

princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será 

ilegítima (MEIRELLES, 2015). 

Considerando as afirmações de acima mencionadas, a moralidade se compara à "boa-fé 

objetiva" do Direito Privado, na qual é vista como uma "norma de comportamento leal” ou um 

"modelo de conduta social, arquétipo ou standard jurídico", ao qual cada pessoa deve ajustar a 

própria conduta, "obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, 

probidade". A boa-fé subjetiva denota estado de consciência ou convencimento individual de 

obrar em conformidade ao Direito. Denota a ideia de ignorância, de crença errônea, ainda que 

escusável, acerca da existência de uma situação regular (MEIRELLES, 2015). 

O art. 37 da Constituição Federal também a ele se referiu expressamente, e pode-se dizer, 

sem receio de errar, que foi bem aceito no seio da coletividade, já sufocada pela obrigação de 

ter assistido aos desmandos de maus administradores, frequentemente na busca de seus próprios 
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interesses ou de interesses inconfessáveis, relegando para último plano os preceitos morais de 

que não deveriam afastar-se, no entendimento de José dos Santos Carvalho Filho. Além disso, 

o que pretendeu o Constituinte foi exatamente coibir essa imoralidade no âmbito da 

Administração. Pensamos, todavia, que somente quando os administradores estiverem 

realmente imbuídos de espírito público é que o princípio será efetivamente observado. Aliás, o 

princípio da moralidade está indissociavelmente ligado à noção do bom administrador, que não 

somente deve ser conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da função 

administrativa (CARVALHO FILHO, 2014). 

Nesse sentido, Carvalho Filho (2014), menciona que a Constituição se referiu 

expressamente ao princípio da moralidade no art. 37, caput. Embora o conteúdo da moralidade 

seja diverso do da legalidade, o fato é que aquele está normalmente associado a este. Em 

algumas ocasiões, a imoralidade consistirá na ofensa direta à lei e aí violará, ipso facto, o 

princípio da legalidade. Em outras, residirá no tratamento discriminatório, positivo ou negativo, 

dispensado ao administrado; nesse caso, vulnerado estará também o princípio da 

impessoalidade, requisito, em última análise, da legalidade da conduta administrativa. 

(CARVALHO FILHO, 2014) 

A falta de moralidade administrativa afeta vários aspectos da atividade da Administração. 

Assim como a imoralidade consiste em atos de improbidade, que, em regra, acarretam prejuízos 

ao erário, o diploma regulador é a Lei nº 8.429, de 2.6.1992, que prevê as hipóteses 

configuradoras da falta de probidade na Administração, bem como situa as sanções aplicáveis 

a agentes públicos e a terceiros, quando praticam este tipo de conduta. Ao mesmo tempo, 

aprecia os instrumentos processuais apropriados à proteção dos cofres públicos, admitindo, 

ações de natureza cautelar de sequestro e arresto de bens e o bloqueio de contas bancárias e 

aplicações financeiras, entre outras, sem contar, logicamente, a ação principal de perdimento 

de bens, ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa de direito público interessada na 

reconstituição do patrimônio lesado.  

A cerca das idealizações afirmadas anteriormente, o ordenamento jurídico já promoveu 

decisões contra a prática de improbidade, que acarretaram o não atendimento dos princípios e 

normas da Constituição Federal, e outros diplomas já mencionadas, como exemplo: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ART. 

79 DA LEI N. 8.906, 2ª PARTE. “SERVIDORES” DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO 

REGIME CELETISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME 
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JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. 

IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO 

PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS 

ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE 

PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA 

ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO 

DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. 

PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART 37, CAPUT, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 8.906, art. 79, 

§ 1º, possibilitou aos “servidores” da OAB, cujo regime outrora era estatutário, 

a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga 

à época da aposentadoria. 2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos 

ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 3. A OAB não é 

uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço 

público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas 

existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está incluída na categoria na qual 

se inserem essas a que se tem referido como “autarquias especiais” para 

pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas “agências”. 

5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não 

está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está 

vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. 6. A OAB 

ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função 

constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à 

administração da Justiça (art. 133 da CB/88). É entidade cuja finalidade é afeita a 

atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou 

dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. A Ordem dos Advogados do 

Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como 

congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada 

exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 8. Embora 

decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB 

não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 9. Improcede o 

pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o art. 37, inciso 

II, da Constituição do Brasil ao caput do art. 79 da Lei n. 8.906, que determina a 

aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 10. Incabível a exigência de 

concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 

11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do 

princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser 

ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de 

finalidade. 12. Julgo improcedente o pedido (ADI 3.026/DF, STF – Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Eros Grau, julgamento 08.06.2006, DJ 29.09.2006, p. 31) [grifo nosso]. 

 

Além de violações específicas de servidores ao princípio da moralidade, há também 

decisões proferidas por ato de improbidade, que o Tribunal de Justiça citou a violação de 

princípios constitucionais como embasamento para sua decisão, como é o caso que se segue. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROPIDADE 

ADMINISTRATIVA. ARTIGO 12, INCISOS II E III DA LEI DE Nº 8.429/92. 

PREFEITO MUNICIPAL. EMISSÃO DE 'NOTAS DE PAGAMENTO DE 

EMPENHO E EFETIVO PAGAMENTO COM DINHEIRO PÚBLICO DE 

DESPESAS ESTRANHAS AO INTERESSE PÚBLICO. ALEGAÇÃO PELO 

RÉU DE QUE OS RECURSOS FORAM DIRECIONADOS PARA TRATAMENTO 
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DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LOCAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO E DE 

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - SUS. IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE 'AJUDA 

DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE TERCEIROS'. OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. 

MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 1. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 

ao erário qualquer ação ou omissão, doloso ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referida no art. 1º desta Lei, e notadamente: VI- realizar operação financeira 

sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente 

ou inidônea; IX- ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei 

ou regulamento; XI- liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Inteligência do 

artigo 10 e incisos da Lei de nº 8.429/1992. 2. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação 

ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 

lealdade das instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei 

ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Inteligência do 

artigo 11, inciso I, da Lei de nº 8.429/1992. 3. Na aplicação das penas por ato de 

improbidade administrativa, há que se levar em consideração a gravidade e lesão 

causadas ao erário público, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. 

(TJ-PR - AC: 4075816 PR 0407581-6, Relator: José Carlos Dalacqua, Data de 

Julgamento: 22/09/2008, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7733) [grifo 

nosso]. 

 

Portanto, concluímos que o princípio da moralidade não só é alcançado quando a atuação 

do servidor vai contra a lei, e sim em todos os atos praticados que altere a sua real finalidade, 

em benefício próprio ou de parentes consanguíneos ou por afinidade, esquecendo assim o 

objetivo da ação em que se pratica.  

 

2.3 NEPOTISMO 

 

Nepotismo, segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, é a prática na qual uma autoridade 

pública faz a nomeação de um parente para um cargo público. Em uma análise sobre o 

nepotismo, pode-se afirmar que existe uma natureza objetiva e outra subjetiva. Em seu aspecto 

objetivo seria o ato de nomear um parente para exercer o cargo. Já em seu aspecto subjetivo, 

seria o desígnio de atender os interesses pessoais por meio da nomeação de um parente. Ou 

seja, deixa-se de satisfazer o interesse público para satisfazer o interesse particular. É quando 

acontece o desvio de finalidade da administração pública, quando um ato é praticado com fim 

diverso daquele previsto (PIETRO, 2013). 
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Dessa forma, “é necessário preservar a moralidade dentro da administração pública, que 

surge também a Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) ” (MARINELA, 2016, p. 91), pela qual ficou expressamente vedada a condenável prática 

do nepotismo na administração pública, trazendo de forma exemplificativa em seu artigo 2° as 

práticas que constituem o nepotismo. 

 

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;  

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 ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes 

vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento.  

§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, vedada, em qualquer 

caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor 

determinante da incompatibilidade.  

§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. 

 

Ainda, a resolução n° 07 do CNJ, “se fez eficaz no âmbito do Poder Judiciário, vedando 

o provimento de cargos a cônjuges, companheiros, parentes em linha reta e colateral até 3º grau, 

no mesmo Tribunal ou Juízo” (MARINELA, 2016, p. 1224), vejamos o entendimento do 

tribunal que optou pela exoneração de parentes de magistrado, inclusive com a dispensa prévia 

de processo administrativo disciplinar. 
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ANULATÓRIA - SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA - PARENTES DE MAGISTRADO - EXONERAÇÃO - 

RESOLUÇÃO 07/CNJ - PORTARIA 1.858/05 - LEGALIDADE - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - PERSONALIDADE JUDICIÁRIA - DECADÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA FACE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE - INOCORRÊNCIA. Inexiste cerceamento de defesa em decorrência da falta de 

intimação das partes para especificarem provas no caso de o Magistrado entender que 

a causa já se encontra pronta para o julgamento definitivo e antecipado, não havendo, 

portanto, nenhuma afronta ao direito da ampla defesa, se desnecessária a produção de 

outras provas além das já existentes nos autos, quanto às razões de decidir. O servidor 

nomeado para ocupar cargo de provimento em comissão, assim como aquele 

designado a título precário, não possui vínculo empregatício com a Administração e, 

por força de sua própria natureza, tem o provimento submetido à 

discricionariedade do Poder Público, sendo exonerável à dispensa de prévia 

instauração de processo administrativo. 

(TJ-MG 100240693081380031 MG 1.0024.06.930813-8/003(1), Relator: EDILSON 

FERNANDES, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data de Publicação: 19/12/2008) 

[grifo nosso].        
 

No entanto, a resolução do 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, apenas no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, como narrado no 

preambulo da resolução.  

Com isso, a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal foi editada no sentido 

de coibir ainda mais essa prática, considerando conflitante com a Constituição a investidura de 

parentes em cargos em comissão, funções gratificadas ou outras posições jurídicas equivalentes. 

O assunto, no entanto, despertou uma controvérsia jurídica, visto que se firmou entendimento 

diretamente a partir da disciplina constitucional, ou seja, sem a ligação a regra expressa na 

legislação. 

 

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 (BRASIL. STF, 2008). 

 

Assim, para Marçal Justen Filho (2014) depreende-se da edição da referida Sumula 

Vinculante n. 13: 
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Firmou-se orientação no sentido da vedação a contratações para cargos em comissão 

e funções gratificadas de parentes das autoridades públicas. O STF aprovou a Súmula 

Vinculante 13, reputando incompatível com a Constituição a investidura de parentes 

em cargos em comissão, funções gratificadas ou outras posições jurídicas 

equivalentes. A questão despertou controvérsia jurídica, visto que se firmou 

entendimento diretamente a partir da disciplina constitucional - sem a mediação de 

regra legislativa. [...] A Súmula Vinculante 13 alude apenas ao provimento de cargos 

em comissão e à investidura em função gratificada. Parece inquestionável que o 

impedimento não incidirá nos casos em que a investidura derivar de concurso público. 

No entanto, existem alguns cargos públicos de provimento efetivo que não são 

antecedidos de concurso público. É o que ocorre, de modo específico, com os 

Tribunais (inclusive Tribunais de Contas). Esses cargos podem ser reputados como 

não integrantes da Administração Pública. No entanto e rigorosamente, ter-se-ia de 

convir que as mesmas razões jurídicas aplicam-se também nesse caso. Não teria 

cabimento o Presidente da República nomear um parente para integrar, na condição 

de Ministro, um tribunal superior, já que a competência correspondente estaria 

subordinada aos mesmos princípios constitucionais aplicáveis no tocante ao 

provimento de cargos em comissão. Enfim, todos -os argumentos dirigidos a justificar 

a escolha do parente em tais hipóteses teriam de ser estendidos também ao âmbito da 

Administração Pública (JUSTEN FILHO, 2014).     

 

Uma das características relacionada a Sumula Vinculante n. 13 no entendimento de 

Marçal Justen Filho (2014), é que se relaciona à vedação a "designações recíprocas", em outros 

termos o nepotismo cruzado, ou seja, de impedir que a proibição apreciada na Súmula 

Vinculante 13 seja contornada mediante expedientes indiretos. Desta forma, passaria quando 

duas autoridades distintas, titulares de capacidade para provimento de cargo em comissão ou 

função de confiança, praticassem escolhas combinadas. Então, o parente da autoridade "A" 

seria nomeado pela autoridade "B" e o parente da autoridade "B" seria nomeado pela autoridade 

"A". Atos praticados nessa ordem, não são cabíveis. No entanto, a vedação absoluta a que o 

parente de autoridade seja nomeado em qualquer cargo em comissão ou função de confiança. 

A Súmula Vinculante 13 traz, de modo claro, a "designações recíprocas". Portanto, a nomeação 

isolada de um parente de uma autoridade para um cargo em comissão qualquer, por ato de outra 

autoridade e sem a evidência de qualquer designação recíproca, não infringe a Súmula 

Vinculante n. 13 (JUSTEN FILHO, 2014). 

A cerca do assunto exposto, vejamos alguns pareceres de nossos tribunais. A primeira 

vedando a nomeação de parentes para cargo em comissão independente de evidência das 

designações recíprocas: 

 

EMENTA Reclamação - Constitucional e administrativo - Nepotismo - Súmula 

vinculante nº 13 - Distinção entre cargos políticos e administrativos - 

Procedência. 1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre 

nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem 
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detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não 

estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. 

2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do 

nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de 

favores” ou fraude a lei. 3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para 

cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida 

entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, 

diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula 

Vinculante nº 13. 4. Reclamação julgada procedente. 

(STF - Rcl: 7590 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-

224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014) [grifo nosso]. 
 

Já a segunda alegando a teoria da nomeação isolada mencionada por Marçal Justen Filho 

(2014) (JUSTEN FILHO, 2014), de forma que não aplicar-se-á a Sumula Vinculante n. 13 por 

não haver qualquer demonstração de má-fé ou fim desonesto: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE 

IMPROBIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE FILHA DE 

VEREADOR. CARGO EM COMISSÃO. NEPOTISMO CRUZADO NÃO 

DEMONSTRADO. ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92 (LIA). ELEMENTO 

SUBJETIVO (DOLO). NÃO CONFIGURADO. APELO DE GELSON 

GUIMARÃES PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, QUE PROPUGNAVA A MAJORAÇÃO DA PENA, EM 

RELAÇÃO A UM APELADO, E CONDENAÇÃO, EM RELAÇÃO A OUTRO, 

PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Ausente 

prova de ajuste mediante designação recíproca na nomeação para cargo em comissão 

da filha de vereador no Município de Bandeirantes/MS, não demonstrado nepotismo 

cruzado, pela ausência de relação de parentesco entre a apelada e a autoridade que a 

nomeou, impassível de configuração de nepotismo, segundo a jurisprudência do STF, 

não há como falar em ato de improbidade. Inteligência da Súmula Vinculante nº 13 

do STF. A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) objetiva punir os 

praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública, assim tipificando o 

enriquecimento ilícito (art. 9º), o prejuízo ao erário (art. 10) e a violação a princípios 

da Administração Pública (art. 11); a modalidade culposa é prevista apenas para a 

hipótese de prejuízo ao erário (art. 10). No presente caso, a conduta imputada ao 

agente político consiste na suposta contratação irregular de assessora técnica, por não 

deter conhecimentos específicos e ser filha de outro vereador, evidenciando, em 

princípio, a prática de ilegalidade, contudo, neste caso, a contratação foi precedida de 

parecer favorável da assessoria jurídica, reconhecida, também, a inaplicabilidade da 

súmula vinculante n. 13, do STF, não havendo qualquer demonstração de má-fé 

do contratante, ou propósito desonesto, não havendo como falar em cometimento 

de ato de improbidade administrativa. Reiteradas decisões do c. STJ, no sentido de 

que "[...] o ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a conduta 

antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada 

pela má-intenção do administrador, caracterizando a conduta dolosa; a aplicação das 

severas sanções previstas na Lei 8.429/92 é aceitável, e mesmo recomendável, para a 

punição do administrador desonesto (conduta dolosa) e não daquele que apenas foi 

inábil (conduta culposa)". Precedentes: REsp. 1.248.529/MG, AIA 030/AM e REsp. 

1.103.633/MG. 

(TJ-MS - APL: 00016972520108120025 MS 0001697-25.2010.8.12.0025, Relator: 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/11/2015) [grifo nosso]. 
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Outra exceção que integra a Sumula Vinculante n. 13, tem referência à pessoa do agente 

público eletivo (Presidente da república, Governador, Prefeito, Senador, Deputado Federal, 

Estadual, Vereador), e também cargos de natureza política (Secretários de Estado e Secretários 

Municipais) que também se estabelece fora da abrangência do assunto tratado na mencionada 

Súmula Vinculante.  

Nesse entendimento, aludiu o julgado do STF (Rcl 6650 MC-AgR / PR – PARANÁ, Rel. 

Min. Ellen Gracie), o qual manifestou-se pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 em 

nomeação de agente político (cargo de Secretário de Estado).  

 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. 

NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE 

SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. 

INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. 

AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO 

BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário 

Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas 

na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. 

Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. 

Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à 

conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco 

lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por 

Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em 

data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido. 

(STF - Rcl: 6650 PR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 

16/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-222 DIVULG 20-11-2008 

PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00277) [grifo nosso]. 

 

Do mesmo modo, julgado do TJMG - Embargos de Declaração Cível n° 

1.0347.09.011350-2/002 (AI 1.0347.09.011350-2/001, Rel. Des. Wander Marotta). O relator 

decidiu que, para a Súmula Vinculante n. 13 ter incidência, faz-se necessário a verificação da 

natureza do cargo e afirmou que não caracteriza nepotismo a nomeação de parente para cargo 

político. A sua decisão foi aprovada por unanimidade (Consulta nº 835.857, Rel. Cons. Antônio 

Carlos Andrada, 30.06.10). 

 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO EXISTENTE. 

ACOLHIMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IRREGULARIDADE DA 

CITAÇÃO - NULIDADE - ART. 225, VI, DO CPC - NEPOTISMO - CARGO 

POLÍTICO - SÚMULA VINCULANTE Nº 13 - INAPLICABILIDADE. - A 

inobservância da formalidade prevista no art. 225, VI, do CPC, acarreta a nulidade da 
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citação. - Inteligência do artigo 247 do Código Processual Civil, as citações e as 

intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais- As 

nomeações para cargos políticos não se subsumem às hipóteses elencadas na Súmula 

n.13, e, portanto, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer 

estipulada na Cláusula Quinta do TAC, já que as nomeações do cunhado e do irmão 

do atual Prefeito para os cargos políticos nos quais foram empossados não violam a 

Constituição Federal. 

(TJ-MG 103470901135020021 MG 1.0347.09.011350-2/002(1), Relator: WANDER 

MAROTTA, Data de Julgamento: 26/01/2010, Data de Publicação: 12/02/2010) 

[grifo nosso]. 

 

Portanto, fica claro as divergências entre tribunais, frente a aplicabilidade de um mesmo 

texto legal, com diferentes formas em um caso concreto, mesmo desconhecendo a índole 

subjetiva do agente em ambos os casos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se a partir da pesquisa realizada que, a edição de leis, normatizes e sumulas, em 

se falar de moralidade e nepotismo é escassa aos motivos do comportamento do administrador 

público, pois vai além de respeitar a lei e ir contra ela em favor de seu próprio benefício. É 

exigível em sua conduta essa ordem e respeito quanto as regras impostas a eles, e de fato, na 

maioria das vezes são cumpridas.  

No entanto, são utilizados meios lícitos, acobertados por estas normas, acabando por suas 

finalidades serem irregulares e seus atos imorais. Chegamos então a um ponto controverso, 

onde diversos doutrinadores, estão buscando uma solução para este problema tão vasto em 

nosso ambiente político administrativo atual. 

O Princípio da Moralidade interliga-se neste ponto diretamente com a finalidade pública, 

de modo em que é o interesse público que deve guiar a Administração Pública em sua atuação, 

jamais podendo beneficiar e nem prejudicar terceiros (SILVA, 2014). 

Desta forma, como já mencionado por diversos autores, o tema moralidade é vasto de 

entendimento, e no Brasil esta falta de aplicabilidade de moral em repartições públicas, 

sintetizou um problema que perdura por anos, e a cada vedação e edições de leis, se tem uma 

falsa impressão de solução, o que na verdade se faz apenas uma estanca em determinado caso 

em concreto, onde na maioria das vezes é encontrado brechas e textos legais para a pratica de 

atos irregulares com a aparência de condutas licitas.  

Isso se exemplifica no caso do Nepotismo. Diversas vedações foram realizadas, tanto em 

leis especificas, como é o caso da lei 8.112/90 – Lei dos Servidores Públicos – e da lei 8.429/92 



 

 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 

ISSN 1980-7406 

– Lei de Improbidade Administrativa – e até mesmo sumulas, como a Sumula Vinculante n° 13 

do STF, que de maneiras distintas, mas buscando o mesmo objetivo, firmam frustradas 

tentativas de vetar práticas de nepotismo em um texto legal (Leis, Decretos e Sumulas) pois é 

incapaz de abordar todas as formas e enquadramentos necessários, mesmo deixando margem a 

interpretações extensivas, para coibir essa prática, havendo diversas condutas que aos olhos da 

lei, não se fazem imoral ou ilegal. 

 Entretanto, o real problema estabelecido é a utilização da administração para proveito 

próprio e obtenção de vantagens indevidas, tanto para si, quanto para familiares, através de 

nomeação de cargos comissionados anteriormente garantidos em troca de favores e diversas 

outras formas, que está ligada diretamente ao caráter e a honestidade. Desta feita, não basta 

apenas garantir a sociedade o funcionamento da administração pública e a prestação de serviços, 

sendo necessário garantir a moralidade em suas ações, limitando a autoridade do administrador. 

Por fim, o único entendimento plausível da situação da Administração Pública em sentido 

lato sensu, é que o fator gerador do não atendimento do princípio da moralidade conjuntamente 

a diretrizes que estabelecem normas referentes ao nepotismo, não é a falta de direcionamento 

ou omissão por parte do legislador, e sim podemos dizer que o maior vilão, é o próprio 

brasileiro, com suas condutas desonestas buscando o seu próprio benefício, pensando de forma 

pessoal em suas condutas para com a Administração Pública. 

 

REFERÊNCIAS 

 

MARINELA, F. Direito Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

MAZZA, A. Manual de Direito Administrativo. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 42ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

 

MELLO, C. A. B. D. Curso de Direito Administrativo. 26ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

 

CARVALHO FILHO, J. D. S. Manual de Direito Administrativo. 27ª. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. 

 

DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 26ª. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

JUSTEN FILHO, M. Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. 

 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 

ISSN 1980-7406 

MAIA, L. A. Nepotismo. 24 abril 2006. Disponível em: 

<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6548/Nepotismo>. Acesso em: 22 set. 2017. 

 

VIEIRA, F. Ética na Administração em Face dos Princípios Constitucionais de Administração 

Pública, 2006. Disponível em: 

<http://www.vemconcursos.com/opiniao/index.phtml?page_sub=5&page_id=944>. 

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. 

 

BRASIL. Lei n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. 

 

BRASIL. Lei n° 8.429 de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. 

 

BRASIL. Resolução n° 07 do CNJ de 18 de outubro de 2015. 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. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_07.pdf>. 

 

BRASIL. Decreto 7.203 de 2010. Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da 

administração pública federal. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm>. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ADI 3.026/DF, STF – Tribunal Pleno. Procurador-Geral da República, Presidente da República, 

Advogado-Geral da União, Congresso Nacional, Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

Do Brasil, Luiz Carlos Lopes Madeira. Rel. Min. Eros Grau, julgamento 08.06.2006, DJ 

29.09.2006, p. 31. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n. 13. A nomeação de parentes 

consanguíneos ou por afinidade para cargos em comissão ou função gratificada na 

administração pública direta e indireta, viola a Constituição Federal. Data de publicação do 

enunciado: DJe de 29.8.2008. 

 

PARANÁ, Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO 

DE IMPROPIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 554.405-6 DE. Ione 

Terezinha Segatto versus João Beal. Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 

12/08/2009, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 212. 

 

MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça. ANULATÓRIA - SERVIDORES OCUPANTES DE 

CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - PARENTES DE MAGISTRADO - 

EXONERAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 07/CNJ. TJ-MG 100240693081380031 MG 



 

 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 

ISSN 1980-7406 

1.0024.06.930813-8/003(1), Relator: EDILSON FERNANDES, Data de Julgamento: 

04/11/2008, Data de Publicação: 19/12/2008. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RECLAMAÇÃO - CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - NEPOTISMO - SÚMULA VINCULANTE Nº 13 - DISTINÇÃO 

ENTRE CARGOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS – PROCEDÊNCIA. STF - Rcl: 

7590 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma, 

Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-

11-2014. 

 

MATO GROSSO DO SUL, Tribunal de Justiça. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO DE FILHA DE VEREADOR. CARGO EM COMISSÃO. 

NEPOTISMO CRUZADO NÃO DEMONSTRADO. TJ-MS - APL: 

00016972520108120025 MS 0001697-25.2010.8.12.0025, Relator: Des. Claudionor Miguel 

Abss Duarte, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/11/2015. 

 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE 

ESTADO. STF - Rcl: 6650 PR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 

16/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-222 Divulgação: 20-11-2008 Publicação: 

21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00277. 

 

MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TJ-MG 

103470901135020021 MG 1.0347.09.011350-2/002(1), Relator: WANDER MAROTTA, Data 

de Julgamento: 26/01/2010, Data de Publicação: 12/02/2010. 

 


