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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00031/2017 - Técnico Administrativa 

 

Processo n° 08145/2017 

Município Aparecida de Goiânia 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – nepotismo – abrangência e limites 

Período de Referência 2017 

Consulente Gustavo Mendanha Melo (Prefeito) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 2. SÚMULA 
VINCULANTE Nº 13. JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR. MITIGAÇÃO DOS LIMITES. 
DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO. 
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSULTA Nº 26/2009 - TCMGO. 

 Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Aparecida de Goiânia, 

Gustavo Mendanha Melo, de 07/11/2017, sobre os parâmetros de aplicação de 

nepotismo, com os seguintes questionamentos: 

[...] 

01 – Considerando o entendimento a respeito da capacidade técnica para realização 
das atividades para qual foi designado o servidor de cargo em comissão e, não havendo 
subordinação seja técnica ou jurídica, há que se falar em “nepotismo”? 

02 – Qual a extensão do entendimento dessa Corte para a questão da capacidade 
técnica como critério para nomeação de servidores comissionados, sem incidência de restrição 
quanto ao grau de parentesco? 

03 – Pode o Município normatizar, por meio de Lei, o procedimento de contratação de 
cargo em comissão, tendo por base a capacidade técnica e o vínculo de parentesco com 
agentes na qual se caracterize subordinação hierárquica, respeitadas as normas gerais 
constitucionais? 

 

 

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na forma dos 

dispositivos e argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 368/2017-GCSICJ, 

do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior, relator, ACORDA o Tribunal de 
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Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros integrantes do seu 

Colegiado Pleno: 

 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do atendimento aos 

requisitos dos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007; 

II -   

III -  RESPONDER AO CONSULENTE em relação aos 

questionamentos suscitados, na forma a seguir: 

 

a) a vedação ao nepotismo, como decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal (ADC nº 12, RE nº 579951, SV nº 13), não depende da edição de atos 

normativos, por decorrer diretamente da Constituição da República; 

b) a qualificação técnica para exercício dos cargos públicos constitui 

requisito de índole objetiva regrado nas respectivas leis de criação (CF, art. 37, I); 

c) Conforme orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal 

Federal, com a edição da Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido 

esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração 

Pública, foram erigidos critérios objetivos para sua identificação, a saber:  

c.1) 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;  

c.2) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade 

nomeante;  

c.3) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de 

cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e  

c.4) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que 

exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante; 

d) nas situações em que não for constatada afronta direta aos termos 

da Súmula Vinculante nº 13, a análise do conjunto probatório deve ocorrer no caso 
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concreto, com vistas a confirmar ou não a presunção de legitimidade da nomeação 

impugnada; 

IV -  REVOGAR a Resolução Consulta nº 26/2009. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 20 de 

Dezembro de 2017. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator em substituição: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 

Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. 

Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO Nº 364/2017-GCSICJ 

Processo n° 08145/2017 

Município Aparecida de Goiânia 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – nepotismo – abrangência e limites 

Período de Referência 2017 

Consulente Gustavo Mendanha Melo (Prefeito) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 2. SÚMULA 
VINCULANTE Nº 13. JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR. MITIGAÇÃO DOS LIMITES. 
DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO. 
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSULTA Nº 26/2009 - TCMGO. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Aparecida de Goiânia, 

Gustavo Mendanha Melo, de 07/11/2017 (fls. 1/4), sobre os parâmetros de aplicação 

de nepotismo, com os seguintes questionamentos: 

[...] 

01 – Considerando o entendimento a respeito da capacidade técnica para realização 
das atividades para qual foi designado o servidor de cargo em comissão e, não havendo 
subordinação seja técnica ou jurídica, há que se falar em “nepotismo”? 

02 – Qual a extensão do entendimento dessa Corte para a questão da capacidade 
técnica como critério para nomeação de servidores comissionados, sem incidência de restrição 
quanto ao grau de parentesco? 

03 – Pode o Município normatizar, por meio de Lei, o procedimento de contratação de 
cargo em comissão, tendo por base a capacidade técnica e o vínculo de parentesco com 
agentes na qual se caracterize subordinação hierárquica, respeitadas as normas gerais 
constitucionais? 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Do parecer jurídico do Consulente 

2. O parecer jurídico nº 2.609/2017-PGM (fls. 5/15), observa que a 

submissão à Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal - STF, é 

obrigatória, pois se fundamenta no artigo 103-A da Constituição Federal (fls. 7). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3. Salienta que, segundo o próprio STF os cargos de secretários 

municipais possuem natureza política, não havendo, em regra, que se falar em 

nepotismo, pois tais cargos não possuiriam necessariamente atribuições meramente 

administrativas. 

4. Porém, a nomeação de parentes desses secretários estaria alcançada 

pelo teor da Súmula Vinculante nº 13-STF, como decidido no Recurso Extraordinário 

nº 579951, julgado em 20/8/2008, sob relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, 

instruindo, portanto, a adoção da Resolução Consulta nº 26/2009, deste Tribunal. 

5. Sustenta que o Acórdão deste Tribunal tem sido mais rigoroso que o 

entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria. Argumenta, quanto a isso, 

que a Súmula 13 somente veda nomeação de cônjuge, companheiro(a) ou parentes 

de um membro de poder para ocupar cargo em comissão ou função de confiança em 

outro poder se ficar constatado o nepotismo cruzado. 

6. Considera que, mesmo na hipótese da Súmula, há jurisprudência 

afastando a sua incidência, por verificar que a escolha do nomeado não foi 

direcionada por pessoa com potencial de interferir no processo de seleção. 

7. Reputa necessária a revisão do texto da Resolução Consulta nº 

26/2009, pelo extenso rol de jurisprudência apresentado. 

8. Conclui que, além da incidência da hipótese aos termos da Súmula 

Vinculante nº 13, é mister verificar “... se há 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”. (fls. 14/15).  

1.2.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

9. A Divisão de Documentação e Biblioteca, pelo Despacho nº 92/2017, 

de 8/5/2017 (fls. 21), juntou cópia dos Acórdãos Consulta nº 14/2016 (fls. 18/19) e 

018/2016. 

10. No AC-CON nº 14/2016, o Tribunal opinou sobre contratação de 

médicos ou enfermeiros parentes de chefes dos poderes, consignando que: 

a) em regra, deve-se realizar concurso público para tais nomeações; 
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b) parentes podem ser contratados por credenciamento, por não haver 

competição e serem as cláusulas previamente estabelecidas, garantindo isonomia 

entre contratados; 

c) as demais contratações de parentes para vagas limitadas no quadro 

de pessoal, com subordinação à administração, violam os princípios da moralidade, 

impessoalidade e isonomia. 

11. No AC-CON nº 18/2016, o Tribunal apreciou a equiparação de cargos 

de secretários do Legislativo aos cargos políticos do Executivo e entendeu que: 

d) os secretários legislativos enquadram-se como servidores públicos e 

não agentes políticos; 

e) a Súmula Vinculante nº 13 incide na nomeação para ocupação dos 

cargos de secretários do Legislativo. 

1.2.3. Manifestação conclusiva da SAP 

12. A Secretaria de Atos de Pessoal emitiu o Certificado nº 1829/2017, de 

12/6/2017 (fls. 29/35), com a seguinte análise e conclusão:  

[...] 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Dos requisitos de admissibilidade  

São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento 
Interno: a) legitimidade ativa; b) a indicação precisa do seu objeto; c) estar redigida de forma 
articulada; d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente; e) versar sobre tese jurídica abstrata; f) inexistência de manifestação 
prévia do Tribunal sobre o tema. 

Conforme previsto no art. 199, I, do Regimento Interno do TCMGO, a consulente é parte 
legítima para efetuar consultas a esta Corte de Contas. Houve, também apresentação de 
parecer do órgão jurídico da autoridade consulente. 

Observa-se, contudo, que a primeira questão posta em análise não está redigida de 
forma articulada, além de tratar sobre tema já discutido por esta Corte. A segunda questão, por 
sua vez, padece também de falta de clareza, não havendo indicação precisa de seu objeto. 

Os dois primeiros questionamentos foram apresentados nos seguintes termos: 

Considerando o entendimento a respeito da capacidade técnica para a realização das atividades 
para qual foi designado o servidor de cargo em comissão e, não havendo subordinação seja 
técnica seja jurídica, há que se falar em nepotismo? 

 Qual a extensão do entendimento desta Corte para a questão da capacidade técnica para a 
nomeação de servidores comissionados, sem incidência de restrição quanto ao grau de 
parentesco? 

Conforme dispõe o artigo 199, § 1º, do Regimento Interno, é requisito de 
admissibilidade das Consultas a inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
Nos itens em análise, parece o consulente apresentar questão sobre relativa aos elementos 
caracterizadores do nepotismo, sendo que as balizas para a aferição de eventual infração à 
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regra de vedação ao nepotismo estão satisfatoriamente descritas na Resolução 
Consulta (RC) nº 26/2009, que dispõe: 

1 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, parentes até o 
terceiro grau de Vereador, Vice-Prefeito, Prefeito ou Secretários.  

2 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear, para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, o cônjuge, 
companheiro ou parentes em até o terceiro grau de servidor nomeado em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento;  

3 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos Poderes (Executivo ou Legislativo 
municipal);  

4 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor (efetivo ou 
comissionado) investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos 
Poderes (Executivo ou Legislativo municipal); 

Nota-se, que a dúvida do consulente já foi respondida pela Resolução Consulta nº 
26/2009, no sentido de que a capacidade técnica não configura elemento a ser considerado no 
contexto da análise da legalidade de nomeações, revelando-se indiferente diante da norma de 
vedação ao nepotismo.  

Para que se proceda à análise da conformidade da nomeação com a regra 
constitucional de vedação ao nepotismo, verifica-se, apenas, a natureza do cargo e a 
existência de relações de parentesco que inviabilizem a admissão, nos exatos termos 
consignados na Resolução Consulta nº 26/2009 

Ademais, os termos em que foi apresentada a questão carecem propositalmente de 
clareza, restando impossível a interpretação da indagação. 

Frise-se que a pretensão do consulente é a de conseguir desta Corte "autorização" para 
nomear apadrinhados de agentes políticos da municipalidade, como forma de moeda de troca 
de apoio político, principalmente parlamentar, em flagrante afronta aos princípios 
constitucionais da moralidade e da impessoalidade, sob a escusa de inexistência de 
subordinação técnica/jurídica entre o nomeado e seu parente. 

Tais fatos já foram identificados nos autos em Inspeção Complexa realizada naquela 
municipalidade (proc. 04210/16)  

Aqui vale destacar trecho do Relatório Preliminar da referida inspeção: 

Situação encontrada 

Os servidores comissionados são nomeados através de indicações políticas, 
especialmente indicações de vereadores daquela municipalidade, sem qualquer critério 
técnico. 

Nesse contexto, muitas das vezes tais servidores são totalmente despreparados para 
exercerem as funções do cargo para o qual foram nomeados, ou deliberadamente praticam 
faltas disciplinares, como, por exemplo, faltas e atrasos injustificados, insubordinação, 
atendimento inadequado ao cidadão, descumprimento de ordens, etc. 

Visto que há manifestação prévia desta Corte acerca do assunto, não merece a questão 
juízo favorável de admissibilidade. 

A terceira questão, de outro lado, contém a indicação de seu objeto, está redigida de 
forma articulada, sendo possível extrair do pedido tese jurídica abstrata. Sobre o assunto 
inexiste manifestação prévia expressa do TCMGO e a matéria a ser respondida está 
compreendida no rol de competências desta Corte de Contas. 

Diante disso, a SAP se manifesta pelo conhecimento parcial da consulta, excluindo-se 
da análise a primeira e a segunda questões formuladas.  
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Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 

2.2 Do mérito 

A presente consulta cinge-se à interpretação da regra de vedação ao nepotismo. O 
consulente, tomando como premissa posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos da Reclamação nº 17.102, suscita o entendimento do Tribunal de Contas a respeito 
das questões apresentadas ao final da peça inaugural. 

Inicialmente, cumpre tecer alguns comentários sobre a norma de vedação ao 
nepotismo, os valores constitucionais que tutela e sua origem. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe à ordem jurídica pátria valores de observância 
obrigatória pela Administração Pública, expressos em grande parte no artigo 37, que em seu 
caput – reforçado pela Emenda Constitucional 19/98 -  veicula o seguinte preceito: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...). 

Para o atendimento da presente consulta e melhor desenvolvimento do tema colocado 
em debate, torna-se pertinente lançar luz especificamente sobre dois dos princípios 
contemplados pelo dispositivo acima colacionado: a moralidade e a impessoalidade. 

O princípio constitucional da moralidade consubstancia norma que determina à 
Administração Pública atuar na senda de padrões éticos de probidade, boa-fé e decoro. 
Destacamos, no ponto, a seguinte lição do Ministro Alexandre de Moraes: 

“Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o estrito cumprimento 
da estrita legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios 
éticos da razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, 
pressuposto de validade de todo ato da administração pública” (MORAES, Alexandre de, Direito 
constitucional – 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 315) 

Em seu magistério, a também Ministra da Suprema Corte Cármen Lúcia destaca: 

O princípio da moralidade administrativa tem uma primazia sobre os outros princípios 
constitucionalmente formulados, por constituir-se, em sua exigência, de elemento interno a 
fornecer a substância válida do comportamento público. Toda atuação administrativa parte deste 
princípio e a ele se volta. Os demais princípios constitucionais, expressos ou implícitos, somente 
poder ter a sua leitura correta no sentido de admitir a moralidade como parte integrante do seu 
conteúdo” (ROCHA Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. 
Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p. 213/214). 

De outro lado, leciona Celso Antônio Bandeira de Melo que impessoal é “o que não 
pertence a uma pessoa em especial1”. Diante disso, o princípio da impessoalidade expresso 
na Carta Magna tem como finalidade garantir que a Administração Pública trate com igualdade 
quem esteja em idêntica situação jurídica, como se lê abaixo: 

O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos 
administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. (CARVALHO FILHO. José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. Pág. 20) 

Em uma de suas facetas, o princípio da impessoalidade, na dicção de Di Pietro2, está 
relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa, 
significando que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou a beneficiar 
pessoas determinadas. 

Carvalho Filho, por seu turno, ensina que o princípio da impessoalidade tem como 
consectários lógicos os princípios da isonomia e da finalidade. Tendo em vista que a igualdade 
de tratamento é uma faceta da isonomia e que a Administração deve voltar-se exclusivamente 
ao interesse público, e não ao privado, destaca-se: 

                                                           
1 BANDEIRA DE MELO. Celso Antonio. RDP nº 90, p. 57-58. 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 71. 
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Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja 
verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse 
público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns 
indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns em favorecimentos de outros. Aqui 
reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade. (CARVALHO FILHO. José dos Santos. 
Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. Pág. 20). 

Os ensinamentos acima transcritos fornecem boa noção do cuidado que o 
administrador deve resguardar no manejo da coisa pública, especialmente na seleção e 
admissão de servidores. Se de um lado, por efeito do princípio republicano e de uma das 
facetas do princípio da impessoalidade, deve ser resguardado a todo cidadão a oportunidade 
de participar da Administração Pública em igualdade de condições, de outro, limita-se o 
espectro desta liberdade em prol da moralidade, afastando-se a possiblidade de nomeações 
presumivelmente derivadas de favorecimentos escusos. 

Fixado o entendimento de que a função de administrar, por efeito dos princípios 
realçados, deve se desenrolar dentre dos parâmetros éticos dominantes e com finalidade 
exclusivamente pública, anulando-se favoritismos, cabe tratar sobre a prática do nepotismo. 

A correta compreensão dos dois princípios destacados assume especial importância no 
contexto dos presentes autos porque entendeu a Suprema Corte que a vedação ao nepotismo 
possui íntima relação com conteúdo dos princípios da moralidade e da impessoalidade. 

Em breve escorço histórico, pode-se afirmar que embora o tema já fosse objeto de 
debates jurídicos desde épocas mais remotas, a questão ganhou maior proporção a partir da 
edição da Resolução 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, que vedou a prática do 
nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. 

A norma teve sua constitucionalidade apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos da ADC 12-MC/DF, que reconheceu a conformidade da resolução com a Carta Maior ao 
admitir que a vedação ao nepotismo é fruto da obediência aos princípios da moralidade e da 
impessoalidade. Ainda no julgamento daqueles autos manifestou o Ministro Gilmar Mendes a 
contundente opinião de que a vedação ao nepotismo é regra constitucional que está na zona 
de certeza dos princípios da moralidade e da impessoalidade. 

A compreensão do Pretório Excelso fortaleceu-se no mesmo sentido a partir do 
entendimento fixado no RE 579.951, resumido na seguinte ementa: 

“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. 
INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO 
EM PARTE.  

I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da 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 Constituição 
Federal. 

IV - Precedentes.  

V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com 
agente político, ocupante, de cargo em comissão.” 

A consolidação do entendimento evoluiu para a edição da Súmula Vinculante nº 13, nos 
termos abaixo: 

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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O TCMGO, interpretando a Súmula acima colacionada, em perfeita consonância com 
todo o arcabouço teórico e jurisprudencial que rendeu ensejo à Súmula nº 13, expediu a 
Resolução Consulta (RC) nº 26/09, que disciplina a questão da seguinte forma: 

“O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em face das indagações apresentadas e à vista 
das considerações retro, manifestar ao consulente os seguintes entendimentos: 

1 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, parentes até o 
terceiro grau de Vereador, Vice-Prefeito, Prefeito ou Secretários.  

2 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear, para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, o cônjuge, 
companheiro ou parentes em até o terceiro grau de servidor nomeado em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento;  

3 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos Poderes (Executivo ou Legislativo 
municipal);  

4 – Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor (efetivo ou 
comissionado) investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos 
Poderes (Executivo ou Legislativo municipal); 

5 – Que, no tocante a nomeação de ex-cônjuge ou ex-companheiro, não há óbice, uma vez que 
a separação judicial ou extrajudicial dissocia o vínculo conjugal, portanto não há que se falar em 
nepotismo, porquanto os antigos vínculos conjugais ou de união estável com o nomeante não 
são considerados hipóteses geradoras de incompatibilidade para efeito da Súmula 13, 
ressalvando-se, todavia, que o parentesco por afinidade em linha reta, mesmo após a dissolução 
conjugal, não se extingue. ” 

Nos termos acima vem esta Corte se orientando na apreciação dos casos de nepotismo 
colocados sob sua apreciação, consolidando-se a resolução em tradicional entendimento desta 
Casa de Contas, na tutela da moralidade e da impessoalidade. 

A presente Consulta, em sua parte válida, relaciona-se ao firme posicionamento do 
TCMGO relativamente ao nepotismo, apresentando seu questionamento nas seguintes bases. 

Inicialmente, o consulente aduz que a Resolução Consulta nº 26/2008 foi elaborada há 
mais de oito anos e, desde então, “diversos e posteriores entendimentos e interpretações da 
Súmula nº 13 STF surgiram em decisões de distintas instâncias e Tribunais”. 

Após, reproduz, ipsis litteris, o entendimento da Corte Suprema extraído do julgamento 
da Reclamação nº 17.102: 

“...nessa seara, tem-se que a nomeação de agente para exercício de cargo na administração 
pública, em qualquer nível, fundada apenas e tão somente no grau de parentesco com a 
autoridade nomeante, sem levar em conta a capacidade técnica para o seu desempenho de 
forma eficiente, além de violar o interesse público, mostra-se contrária ao princípio republicano”. 

Fazendo uso de frágil interpretação da compreensão pretoriana acima consignada, 
alega o Prefeito Municipal de Aparecida de Goiânia/GO que o posicionamento atualmente 
adotado pelo TCMGO, e consolidado na Resolução Consulta nº 26/2009, confronta em vários 
pontos com o entendimento do Ministério Público e dos Tribunais Superiores por ser 
demasiado rígido. 

Ao final, foram formuladas as seguintes questões: 

a) Considerando o entendimento a respeito da capacidade técnica para a realização das 
atividades para qual foi designado o servidor de cargo em comissão e, não havendo 
subordinação seja técnica seja jurídica, há que se falar em nepotismo? 

b) Qual a extensão do entendimento desta Corte para a questão da capacidade técnica para a 
nomeação de servidores comissionados, sem incidência de restrição quanto ao grau de 
parentesco? 
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c) Pode o Município normatizar, por meio de lei, o procedimento de contratação de cargo em 
comissão, tendo por base a capacidade técnica e o vínculo de parentesco com agentes na 
qual se caracterize subordinação hierárquica, respeitadas as normas gerais constitucionais?  

De pronto, é necessário ressaltar que o excerto reproduzido pelo consulente em sua 
exordial foi utilizado fora de contexto, desvirtuando sobremaneira o conteúdo da mensagem 
que carrega.  

É certo que a Reclamação nº 17.102 abrigou discussão acerca da vedação ao 
nepotismo. Contudo, o caso específico abordava a incidência da norma sobre 
nomeações para cargos de natureza política. Naqueles autos, desenvolveu-se interessante 
discussão relacionada às excepcionalidades intrínsecas à análise da constitucionalidade da 
nomeação de parentes para cargos da direção superior da Administração Pública, de natureza 
política. 

O aresto em questão, longe de abrandar a vedação ao nepotismo, respaldou a evolução 
da compreensão no sentido de que, conquanto a nomeação para cargos políticos esteja, de 
regra, fora da incidência da Súmula Vinculante nº 13, o ato não pode representar nepotismo 
cruzado ou fraude a lei, como nos casos em que o nomeado não possui qualificação técnica 
para o exercício do cargo ou seja possuidor de reputação abalada.  

Em resumo, assentou-se que, embora ordinariamente não incida sobre os cargos 
políticos a vedação ao nepotismo, a nomeação deve respaldar-se em razões plausíveis e não 
apenas no favoritismo exercido em benefício de parentes. Interpreta a SAP que é exatamente 
essa a compreensão que o Ministro Luiz Fux, relator da Reclamação nº 17.102, quis expressar 
ao ponderar que “a nomeação de agente para exercício de cargo na administração pública, em 
qualquer nível, fundada apenas e tão somente no grau de parentesco com a autoridade 
nomeante, sem levar em conta a capacidade técnica para o seu desempenho de forma 
eficiente, além de violar o interesse público, mostra-se contrária ao princípio republicano”3. 

A leitura do acórdão aponta que não há um só momento em que a Suprema Corte 
cogita conferir à vedação ao nepotismo contornos mais elásticos. No caso específico da 
consulta posta sob análise, o que se nota, data máxima vênia, é que o consulente parte de 
interpretação equivocada de aresto do Supremo Tribunal Federal para provocar suposto 
quadro de anacronia e desqualificar o fundado entendimento desta Corte condensado na 
Resolução Consulta nº 26/2009. 

Ressalte-se, portanto, que, no contexto da análise de ocorrência ou não de nepotismo, 
a capacidade técnica do nomeado ingressa em debate quando se trata de nomeação para 
cargos políticos.  

Tão só. Na ocasião de nomeações para cargos administrativos, a capacidade técnica 
do nomeado não exerce qualquer efeito no sentido de validar o ato administrativo de admissão, 
se constatada relação de parentesco impeditiva, nos termos das regras de vedação ao 
nepotismo. 

Verifica-se, pois, inexistir razão que legitime a revisão da Resolução Consulta nº 
26/2009, visto que o suscitado conflito com o moderno entendimento de Cortes Superiores não 
existe. Ao revés, nota-se que a postura protetiva dos valores constitucionais adotados por esta 
Corte encontra-se em perfeita consonância com a atuação do Supremo Tribunal Federal, que 
vem ampliando sua compreensão acerca das práticas de nepotismo na intenção de vedar 
nomeações espúrias e contrárias ao interesse público. 

Em conformidade com as compreensões acima expressas, consignamos que a 
capacidade técnica consubstancia elemento a ser analisado apenas quando se trata de 
nomeação de parentes para o exercício de cargos políticos (secretário municipal, por exemplo), 
surgindo como verdadeiro requisito positivo indispensável para a regularidade da admissão.  

Nestes casos - repita-se, exclusivamente quando se trata de nomeação para cargos 
superiores da alta Administração Pública -, deve restar comprovada a capacidade técnica do 

                                                           
3 Para que fique extreme de dúvidas o contexto em que o trecho extraído do acórdão foi proferido, juntamos aos 
autos cópia do interior teor da decisão em destaque. 
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agente para o exercício do cargo, para que fique evidente que a nomeação atendeu ao 
interesse público e ao bom andamento da Administração, e não a conveniências pessoais. 

Quando se trata de nomeações para cargos administrativos, a capacidade técnica 
não configura elemento a ser analisado. Verifica-se, apenas, a natureza do cargo e a 
existência de relações de parentesco que inviabilizem a nomeação, nos exatos termos 
consignados na Resolução Consulta nº 26/2009. 

É de se ressaltar, ademais, que a avaliação da capacidade técnica para o exercício da 
função é premissa basilar da admissão de qualquer pessoa para qualquer função.  

Se o nomeado não possui capacidade técnica, sua nomeação não será irregular 
somente por eventual afronta à norma de vedação ao nepotismo, mas, sim, pela plena 
inaptidão ao exercício do cargo.  

Dito em outras palavras, a admissão de servidor desprovido de capacidade técnica é 
imprópria na sua raiz, pois não se poderá exigir deste o desempenho das funções típicas do 
cargo que passará a ocupar. Se incapaz tecnicamente, o servidor não conseguirá assessorar, 
chefiar ou dirigir setor qualquer da Administração. 

Poderia a capacidade técnica do nomeado abrandar a aplicação da SV n. 13 ou a RC 
26/09? Por óbvio que não, haja vista que a capacidade técnica é requisito inerente à nomeação 
de qualquer cargo em comissão, indo além, requisito para a nomeação de qualquer cargo 
público. 

Estabelecida a premissa acima, que há de orientar o posicionamento da SAP no 
desfecho deste certificado, impende avançar especificamente sobre a questão apresentada e 
que ainda não foi objeto de resposta por parte desta Corte de Contas. 

A terceira questão é a seguinte: 

Pode o Município normatizar, por meio de lei, o procedimento de contratação de cargo 
em comissão, tendo por base a capacidade técnica e o vínculo de parentesco com agentes na 
qual se caracterize subordinação hierárquica, respeitadas as normas gerais constitucionais?  

Diante de toda a argumentação acima apresentada, fica evidenciado que o Município 
não pode normatizar o procedimento de admissão de servidores para cargos em 
comissão nos termos desejados pelo consulente.  

Mais uma vez ressaltamos que a fórmula pretendida pela autoridade consulente pode 
constituir salvo conduto para a nomeação de apadrinhados de agentes políticos da 
municipalidade, como forma de moeda de troca de apoio político, principalmente parlamentar, 
em flagrante afronta aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, sob a 
escusa de inexistência de subordinação técnica/jurídica entre o nomeado e seu parente, 
amparado, ainda, no argumento de que o nomeado está apto ao exercício das funções. 

O entendimento desta Especializada segue no sentido de que a normatização do 
procedimento de admissão de servidores para cargo em comissão deve necessariamente se 
circunscrever aos termos constantes da Súmula Vinculante nº 13, bem como da Resolução 
Consulta nº 26/2009, afastadas inovações que reconfigurem ou abrandem estas normas.  

Ressalte-se que a iniciativa de positivar o procedimento em âmbito municipal é salutar, 
uma vez que oferece orientação clara à Administração Municipal no que toca à admissão de 
pessoal. Contudo, valer-se da constituição de norma para afrouxar determinações extraídas da 
própria constituição e do sólido entendimento desta Corte de Contas configura atentado à 
moralidade administrativa. 

Por todos os argumentos apresentados, posiciona-se a SAP pelo não conhecimento 
das indagações de número 1 e 2, e pela resposta negativa à questão de número 3 apresentada 
pela autoridade consulente. 

III. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de que seja: 

I. efetuado juízo pelo não conhecimento das questões 1 e 2 veiculadas na consulta, 
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ausentes alguns dos pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/2007, 
especificamente por já existir resolução do Tribunal sobre o tema (RC 26/09); 

II. efetuado juízo pela admissibilidade da questão 3 formulada na consulta, uma vez 
preenchidos os pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/2007; e, 

III. respondido ao consulente que: o Município não pode normatizar o procedimento 
de admissão de servidores para cargos em comissão tendo por base a capacidade técnica e o 
vínculo de parentesco com agentes na qual se caracterize subordinação hierárquica, visto que 
os parâmetros que o consulente pretende acrescentar revelam-se inconstitucionais por 
representarem abrandamento indevido da norma de vedação ao nepotismo compreendida na 
Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, afrontando também os termos da 
Resolução Consulta nº 26/2009 deste Tribunal de Contas. (grifos divergentes do original) 

1.2.4. Manifestação conclusiva do MPC 

13. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 6158/2017, de 

20/10/2017 (fls. 36/50), opinou: 

[...]. 

Cuida-se de Consulta (fls. 1/4) formulada por Gustavo Mendanha Melo, Prefeito 
Municipal de Aparecida de Goiânia, acerca da interpretação das disposições da Súmula 
Vinculante nº 13 (SV 13) e possíveis enquadramentos de casos como prática vedada. 

Afirma que desde a edição por esta Casa de Contas da Resolução Consulta nº 26/2009, 
a Corte tem adotado posições cuja rigidez não se harmoniza com os atuais entendimentos de 
órgãos de controle (cita o Ministério Público) e Tribunais Superiores. 

Alude em particular ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 
Reclamação nº 17.102 e, ao fim, indaga: 

a) Considerando o entendimento a respeito da capacidade técnica para a realização 
das atividades para qual foi designado o servidor de cargo em comissão e, não havendo 
subordinação seja técnica seja jurídica, há que se falar em nepotismo? 

b) Qual a extensão do entendimento desta Corte para a questão da capacidade técnica 
para a nomeação de servidores comissionados, sem incidência de restrição quanto ao 
grau de parentesco? 

c) Pode o Município normatizar, por meio de lei, o procedimento de contratação de 
cargo em comissão, tendo por base a capacidade técnica e o vínculo de parentesco 
com agentes na qual se caracterize subordinação hierárquica, respeitadas as normas 
gerais constitucionais? 

Parecer de sua Assessoria Jurídica às fls. 5/15. 

Em atenção ao disposto no inciso XV do art. 134 do Regimento Interno, via do 
Despacho nº 092/2017, a Divisão de Documentação e Biblioteca informa que posteriormente à 
edição da citada Resolução Consulta nº 26/2009, este Tribunal se manifestou sobre a matéria 
através dos Acórdãos Consulta nos 14/16 e 18/16, anexados às fls. 18/20. 

Instruindo os autos cópia da decisão proferida na Reclamação nº 17.102, a Secretaria 
de Atos de Pessoal (Parecer nº 1829/2017 às fls. 29/35) sugere parcial conhecimento da 
Consulta para responder ao terceiro questionamento do Consulente nos termos do item III de 
fl. 35. 

Vieram os autos a este Ministério Público. 

É o relato do essencial. 

A Lei Estadual nº 15.958/2007, Lei Orgânica deste Tribunal (LOTCM), disciplina em 
seus arts. 31 e 32 a possibilidade de ingresso no mérito de feitos como o ora em epígrafe. 
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Alargando o rol de legitimados, também os arts. 199 a 201 do Regimento Interno regulam o 
procedimento. 

No caso em tela, patente a legitimação ativa do Consulente por força do disposto no 
inciso I do art. 31 da LOTCM. 

Ademais, a toda evidência tratar-se de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos 
legais e regulamentares concernentes à matéria de competência da Corte de Contas, o que se 
depreende não apenas da menção à Resolução Consulta deste Tribunal, como também do 
decidido pelo órgão editor da Súmula Vinculante nº 13, o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do Mandado de Segurança nº 24020/DF.4 

A despeito de sua confusa redação, a consulta em exame só pode ser compreendida, 
como decorre de sua integral leitura, a partir do confronto entre as questões formuladas e o 
texto paradigma que, entende o Consulente, em descompasso com a jurisprudência nacional, 
veicula interpretação super-rígida da matéria. Trata-se do decidido no bojo do processo 
00564/2009, quando, meses após a edição da Súmula Vinculante em destaque, examinando 
consulta formulada pelo então refeito de Inaciolândia5, esta Corte exarou nos seguintes termos 
a Resolução Consulta (RC) nº 26/2009: 

1 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, parentes até o 
terceiro grau de Vereador, Vice-Prefeito, Prefeito ou Secretários.  

2 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear, para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, o cônjuge, 
companheiro ou parentes em até o terceiro grau de servidor nomeado em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento;  

3 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos Poderes (Executivo ou Legislativo 
municipal);  

4 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor (efetivo ou 
comissionado) investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos 
Poderes (Executivo ou Legislativo municipal); 

                                                           
4 MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEPOSTISMO CRUZADO. ORDEM 
DENEGADA. Reconhecida a competência do Tribunal de Contas da União para a verificação da legalidade do ato 
praticado pelo impetrante, nos termos dos artigos 71, VIII e IX da Constituição Federal. Procedimento instaurado no 
TCU a partir de encaminhamento de autos de procedimento administrativo concluído pelo Ministério Público Federal 
no Estado do Espírito Santo. No mérito, configurada a prática de nepotismo cruzado, tendo em vista que a 
assessora nomeada pelo impetrante para exercer cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª 
Região, sediado em Vitória-ES, é nora do magistrado que nomeou a esposa do impetrante para cargo em comissão 
no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sediado no Rio de Janeiro-RJ. A nomeação para o cargo de 
assessor do impetrante é ato formalmente lícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade contrária ao 
interesse público, qual seja, uma troca de favores entre membros do Judiciário, o ato deve ser invalidado, por 
violação ao princípio da moralidade administrativa e por estar caracterizada a sua ilegalidade, por desvio de 
finalidade. Ordem denegada. Decisão unânime. (Supremo Tribunal Federal. MS 24020, relator ministro Joaquim 
Barbosa, Segunda Turma, j. 6.3.2012, DJe 13.6.2012, sublinhei) 
5 Na ocasião, indagava-se à Corte: 
1) O Município pode nomear para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada, na Administração Pública 
direta ou indireta, parentes até o terceiro grau de Vereador, Vice-Prefeito, Prefeito e Secretário? 
2) O Município pode nomear para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada, na Administração Pública 
direta ou indireta, cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau de servidor nomeado em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento? E no caso de os nomeados serem parentes entre si, mas não o sejam do nomeante? 
(ex: dois irmãos trabalhando como assessores em determinada Secretaria Municipal) 
3) O Município pode nomear para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada, na Administração Pública 
direta ou indireta, parentes até o terceiro grau de um outro servidor nomeado no Poder Legislativo? 
4) O Município pode nomear para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada, na Administração Pública 
direta ou indireta, parentes até o terceiro grau de servidor efetivo (concursado) ocupante de cargo em comissão, de 
confiança ou função gratificada? 
5) O Município pode nomear para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada, na Administração Pública 
direta ou indireta, parentes até o terceiro grau de ex-cônjuge ou  ex-companheiro separado judicialmente ou extra-
judicialmente? 
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5 - Que, no tocante a nomeação de ex-cônjuge ou ex-companheiro, não há óbice, uma vez que a 
separação judicial ou extrajudicial dissocia o vínculo conjugal, portanto não há que se falar em 
nepotismo, porquanto os antigos vínculos conjugais ou de união estável com o nomeante não 
são considerados hipóteses geradoras de incompatibilidade para efeito da Súmula 13, 
ressalvando-se, todavia, que o parentesco por afinidade em linha reta, mesmo após a dissolução 
conjugal, não se extingue. 

Dessa feita, antes de se afastar o conhecimento de uma ou outra questão endereçada 
ao Colegiado, como entendeu mais apropriado fazer a competente SAP, ou de especular sobre 
possíveis intenções subjacentes à consulta, para esta Procuradoria-Geral de Contas importa 
verificar, de um lado, se subsistem os alegados entendimentos “a respeito da capacidade 
técnica” e qual sua eventual repercussão sobre os pontos em apreço e, de outro, se o fixado 
na Resolução Consulta, por razões de ordem estritamente jurídica, reclama revisão. 

O julgamento da Reclamação nº 17.102/DF. 

O Consulente – repise-se, em imprecisa formulação – parece concluir que o Supremo 
Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 17.102/DF, relator o ministro Luiz Fux, teria 
decidido que uma vez constatada a capacidade técnica do nomeado para exercício de um 
dado cargo tratado pela SV 13, restaria excepcionada ou flexibilizada a sua incidência, 
sobremodo se – seja lá o que isso signifique especificamente – ausente uma “subordinação 
técnica ou jurídica”. 

De início, não custa lembrar que a citada Reclamação foi decidida monocraticamente 
pelo ministro para determinar o prosseguimento de ação civil pública, por ato de improbidade 
administrativa, proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra prefeito afastado da 
cidade de Campina do Monte Alegre (SP). Acusado da prática de nepotismo, o Chefe do 
Executivo havia nomeado o sobrinho para o cargo de secretário municipal de administração, 
planejamento e finanças, e o cunhado para o cargo de secretário municipal de segurança 
pública e trânsito. 

Apreciando o feito, o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação, sem resolução 
de mérito, ao argumento de impossibilidade jurídica do pedido, eis que a Súmula Vinculante nº 
13 não se aplicaria aos cargos de natureza política. Na Reclamação ajuizada no Supremo, o 
MP/SP alegou que a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça à SV nº 13 estava 
equivocada.  

O ministro relator asseverou que conforme tem decidido aquela Corte, a vedação ao 
nepotismo não decorre da SV 13, mas é consequência lógica da cabeça do artigo 37 da 
Constituição de 1988. Dessa feita, entendeu que em situações tais, a configuração ou não do 
nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de verificar a eventual ocorrência de 
“nepotismo cruzado” ou outra modalidade de fraude à lei, anotando então, em trecho transcrito 
pelo ora Consulente: 

Nessa seara, tem-se que a nomeação de agente para exercício de cargo na administração 
pública, em qualquer nível, fundada apenas e tão somente no grau de parentesco com a 
autoridade nomeante, sem levar em conta a capacidade técnica para o seu desempenho de 
forma eficiente, além de violar o interesse público, mostra-se contrária ao princípio republicano. 

Logo, o que monocraticamente foi vazado na decisão não é a exclusão de nepotismo na 
presença de qualificação (de resto, exigência que se regra em lei como determina o art. 37, II 
da Constituição de 1988), mas a insuficiência da mera constatação da natureza política do 
cargo para automaticamente descartar a violação à norma constitucional. Em simples 
palavras: mesmo na nomeação para exercício de cargos de natureza política pode restar 
caracterizada a prática da conduta vedada em questão se, por exemplo, verificado o 
favorecimento cruzado ou, no que toca à capacidade para desempenho das funções, 
constatado que a indicação decorre de mera vontade de privilegiar o parente.6 

                                                           
6 Na oportunidade, citando julgados como da Rcl 17627 (relatoria do ministro Roberto Barroso) e da RCL 11605 (do 
ministro Celso de Mello), o ministro Fux enfatizou que, quanto aos cargos políticos, deve-se analisar, ainda, se o 
agente nomeado possui a qualificação técnica necessária ao seu desempenho e se não há nada que desabone sua 
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Não obstante, embora nada sobre tanto detalhe o Consulente, razão lhe assiste – e 
tanto foi sinalizado no parecer de sua assessoria jurídica – ao apontar o distanciamento da 
Resolução Consulta nº 026/09 em relação ao entendimento dos tribunais judiciários, com 
destaque para a jurisprudência que vem se consolidando no próprio Supremo Tribunal Federal. 

A Súmula Vinculante nº 13 e a visão dos tribunais. 

Como se sabe, em agosto de 2008, como resultado dos representativos 
pronunciamentos na ADC nº 12, no RE nº 579.951 e no MS nº 23.718, dentre outros, o 
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 13. 

Importante destacar que tanto o Extraordinário quanto a Ação Declaratória 
mencionados acima versaram sobre a Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de 
Justiça, que disciplinou 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. Seu texto original, que seria 
posteriormente modificado pelas Resoluções nos 09/08, 181/13 e 229/16, no tocante ao 
exercício de cargos públicos, assim dispunha: 

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; 

[...] 

§ 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. 

Veja-se, pois, que a paradigmática Resolução (cujas orientações logo foram seguidas 
por outros órgãos, a exemplo do Conselho Nacional do Ministério Público, via Resolução nº 
38/2009, de semelhantes disposições) declarada constitucional pelo guardião da Constituição 
Federal, delimitava, nos primeiros três incisos do art. 3º, campos de proibição objetiva do 
acesso aos cargos de livre provimento, bem assim ventilava exceções às regras gerais (§ 1º). 
Informação relevante para adiantar o que, desde seu nascedouro, se vem constatando ao se 
aplicar a Súmula: dotada de caráter geral e vinculante, a exemplo das leis, não pode seu 
enunciado contemplar todas as hipóteses capazes de configurarem nepotismo. 

Nesse andar, pacificou o STF o entendimento de que se a edição do normativo então 
contrastado com a Constituição teve o condão de desdobrar mais detalhadamente a vedação 
ao nepotismo, não surgia ali a proibição. Ao contrário, ela decorria diretamente da Constituição 

                                                                                                                                                                                     
conduta. Acrescentou que a Proposta de Súmula Vinculante nº 56 do STF, a ser analisada pelo Plenário, tem a 
seguinte redação sugerida: “nenhuma autoridade pode nomear para cargo em comissão, designar para função de 
confiança, nem contratar cônjuge, companheiro ou parente seu, até terceiro grau, inclusive, nem servidores podem 
ser nomeados, designados ou contratados para cargos ou funções que guardem relação funcional de subordinação 
direta entre si, ou que sejam incompatíveis com a qualificação profissional do pretendente”. 
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de 1988, independentemente da existência de regramentos infraconstitucionais que viessem a 
explicitá-la: 

[...] A Resolução nº 07/05 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade (os dispositivos dela 
constantes veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas), 
impessoalidade (ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja) e 
abstratividade (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, 
pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas hipóteses 
de incidência aos respectivos mandamentos). A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter 
normativo primário, dado que arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem 
como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de 
centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da 
impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade. O ato normativo que se faz 
de objeto desta ação declaratória densifica apropriadamente os quatro citados princípios do art. 
37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia de conteúdos na comparação dos 
comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o constitucional e o 
infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da competência que 
lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04. Noutro giro, os condicionamentos 
impostos pela Resolução em foco não atentam contra a liberdade de nomeação e exoneração 
dos cargos em comissão e funções de confiança (incisos II e V do art. 37). Isto porque a 
interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar dos princípios que se veiculam 
pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo de que as restrições constantes do ato normativo do 
CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, 
dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da 
moralidade. É dizer: o que já era constitucionalmente proibido permanece com essa tipificação, 
porém, agora, mais expletivamente positivado. (Supremo Tribunal Federal. ADC 12 MC/DF. Voto 
do rel. ministro Carlos Britto, Pleno, j. 16.02.2006, DJ 01.09.2006, p. 015, sublinhamos) 

Daí porque, obviamente, não há que se falar na necessidade de edição de lei em 
sentido formal (aliás, nem mesmo de ato regulamentar) para se concluir pela incompatibilidade 
com a ordem jurídica dessa malfadada prática: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. 
INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO 
EM PARTE.  

I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da 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 Constituição 
Federal.  

IV - Precedentes.  

V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com 
agente político, ocupante, de cargo em comissão. (Supremo Tribunal Federal. RE 579.951 RN. 
rel. ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.08.2008, sublinhamos) 

Estabelecido isso, veja-se a redação da Súmula: 

Súmula Vinculante nº 13 – 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. 

Longa, com múltiplas orações, termos pouco claros, a súmula gerou muitas discussões 
desde sua edição. 

Da leitura atenta do enunciado extrai-se de início o entendimento de que estaria 
configurado o nepotismo quando: a) há “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 
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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”; ou b) há 
“nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de autoridade (...) ou de servidor 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”, em 
pessoa jurídica distinta, mediante ajuste recíproco entre as autoridades nomeantes, o que se 
convencionou chamar de “nepotismo cruzado”. 

Nota-se aqui uma primeira discrepância entre o enunciado da Súmula e a Resolução 
desta Casa: o entendimento de que a expressão “pessoa jurídica” corresponderia, para fins da 
jurisdição deste Órgão de Controle, a um município, o que vetaria de plano qualquer 
nomeação, para exercício de cargo em comissão (ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada) em um dado poder, de parentes de um agente de outro poder. Dessa exegese 
decorreria, por exemplo, automática impossibilidade de nomeação de parentes de agentes do 
Poder Legislativo para exercício de cargos em comissão no âmbito do Executivo, pouco 
importando se ocorreram ou não designações recíprocas. Compreensão que não parece 
encontrar guarida no texto da Súmula, nulificando o propósito da menção expressa ao 
chamado nepotismo cruzado (parte final do enunciado), desprezando o contexto de produção 
da Súmula, seus precedentes e os debates que antecederam sua aprovação, bem assim 
tornando prescindível de avaliação concreta um dado caso submetido ao crivo do controle. 

Como registra a Ata da 21ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(debates sobre a Súmula Vinculante nº 13)7, de 20.08.2008, o relator, Ministro Ricardo 
Lewandowski, de início trouxe a seguinte proposta de enunciado: 

A proibição do nepotismo na Administração Pública, direta e indireta, em qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, independe de lei, decorrendo 
diretamente dos princípios contidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

No início da sessão seguinte (28ª, em 21.08.2008), o texto havia evoluído para 
formulação que aludia a nomeações dentro de um mesmo “órgão”: 

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 do mesmo órgão 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, compreendendo ajuste 
mediante designações recíprocas, viola o art. 37, caput, da Constituição Federal. (sublinhei) 

A Ministra Cármem Lúcia então questiona o uso do termo acima destacado e tem início 
debate que, por esclarecedor do sentido do texto, merece parcial transcrição: 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro Cezar Peluso, estou 
perguntando ao eminente Ministro-Relator sobre essa expressão “...ou de servidor do mesmo 
órgão...”. Porque “mesmo órgão”... a administração pública é um conjunto de órgãos. Por 
exemplo, não se nomeia para este órgão, mas se nomeia para outro órgão onde não há a 
pessoa e, aí, não é nem uma contratação cruzada. Aí é apenas a relação hierárquica de chefia, 
e não é isso. O nepotismo proíbe que se utilize a questão pessoal para nomeações e, aí, não é o 
órgão. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Ministra, pode-se fazer uma 
nomeação, por exemplo, em Brasília, de alguém que seja parente; a mesma coisa no Estado do 
Amazonas, por exemplo. 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim, mas aí é outra entidade, 
não é órgão. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Sim, Vossa Excelência está 
propondo substituir “órgão” por que palavra? 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/ 
anexo/SUV_11_12_13__Debates.pdf>. Acesso em: 5 set 2017. 
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A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Estou apenas questionando 
exatamente o significado disso aqui. Porque, em uma administração pública, inclusive direta e 
indireta, pode-se, se se entender que está vedado na administração direta e para uma outra 
entidade da indireta, nomear. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Parece-me que aqui o Ministro 
Lewandowski levou em conta a redação do Estatuto do Regime Jurídico Único, Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da União, ao dizer “...do mesmo órgão investido em cargo de 
direção...”. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Exatamente. Aliás, 
essa idéia do Ministro Cezar Peluso veio em boa hora. Porque Sua Excelência sugeriu ontem 
que nós aqui contemplássemos tanto essas nomeações feitas no mesmo órgão como também, 
mais tarde, por aqueles que exerçam cargo em comissão, cargo de direção, chefia ou 
assessoramento. Estamos contemplando todas as situações e, aqui, “órgão” compreendido no 
sentido amplo da palavra. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - A minha 
observação seria em relação à autoridade nomeante. Porque, hoje, nós temos um regime tal em 
que pelo menos o Chefe do Poder Executivo... 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Nomeia tudo. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Como? 

[...] 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Senhor Presidente, talvez para 
responder ou atender à sugestão da Ministra: “servidor”. Por que botar “...da mesma pessoa 
jurídica...”? 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Talvez, sim. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - “...da mesma pessoa jurídica..”? 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim, porque aí pode ser de 
qualquer órgão, não dentro do mesmo órgão. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - “...servidor da mesma pessoa 
jurídica...”. Fica mais amplo. 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E aí também não impede o que 
lembrou Vossa Excelência. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - “...da mesma pessoa jurídica...”. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Por favor, como ficou então? 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - “...da mesma pessoa jurídica 
investido”... etc. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Certo. 

[...] 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Ainda acho que “órgão” fica 
melhor do que “pessoa jurídica”. 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas “órgão” fica só “aquele 
órgão”. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - É. Pode ser só um setor, uma 
seção. 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Pode ser outro órgão, mas da 
mesma entidade. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – É melhor para se evitar dúvida. 
É até mais abrangente. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – A pessoa jurídica da União. 
Compreende toda a Justiça Eleitoral do Brasil, em todos os Estados, aqui no TSE. Acho que 
órgão está mais de acordo com essa imediatidade de vínculo entre o nomeante e o nomeado. 
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O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Mas acho que 
a idéia é abranger, na verdade, a pessoa jurídica. Porque, se houver intervalos nas relações, por 
exemplo, entre o prefeito, ele não pode nomear nem - parece que isso decorre do espírito - no 
seu gabinete, nem na secretaria de fazenda. Então tem a vantagem. 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente. São dois órgãos 
diferentes. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Tem essa vantagem, é mais 
amplo. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - É esse o 
espírito, parece-me -, não é? 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Ou seja, a proibição se faz 
mais rígida. 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Nem na secretaria da saúde, 
nem na secretaria da administração. São dois órgãos diferentes. (sublinhei) 

Fica evidente, pois, que nem o inicial emprego do termo “órgão”, tal como sugerido pelo 
relator, tinha sentido técnico estrito tal como reconhecido no Direito Administrativo (unidade 
resultante da desconcentração da função administrativa), o que se extrai da justificativa do 
relator (“Estamos contemplando todas as situações e, aqui, ‘órgão’ compreendido no sentido 
amplo da palavra”), nem o uso da expressão pessoa jurídica equivalia a entidade federativa, 
pessoa jurídica de direito público interno. Antes, o que se procurou foi evitar que o nomeante 
que lotasse parentes em órgãos ou entidades distintas (secretarias municipais, autarquias etc.) 
escapasse à proibição. 

A Súmula aponta, assim, para a mais cautelosa análise da incompatibilidade entre dois 
servidores ou agentes “da mesma pessoa jurídica”, que deve ser entendida aqui como 
entidade específica pertencente a um ente da federação, pena de se aprioristicamente negar 
exercício de cargos tais a, por exemplo, a pessoa provida no Legislativo cujo irmão servisse no 
Executivo. No caso de Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores desse município, há que 
se perquirir a existência ou não do favor cruzado. 

Nesse sentido o entendimento de João Gaspar Rodrigues8, que se servindo de um 
exemplo prático, anota: 

Se um vereador tem um parente de 2º grau nomeado em cargo comissionado numa determinada 
secretaria municipal, mas na Câmara Municipal não há nenhum parente do respectivo secretário 
municipal ou do prefeito, há que se falar em nepotismo? Não. Primeiro, não há nepotismo direto 
ou próprio, pois o servidor comissionado não é parente da autoridade nomeante (e sim de um 
vereador). Segundo, também não há nepotismo cruzado ou impróprio, pois não há designações 
recíprocas, ou seja, o vereador não se valeu de seu cargo para fazer nomear parente do prefeito 
ou secretário no quadro de servidores da Câmara Municipal ou, especificamente, em seu 
gabinete. O nepotismo cruzado pressupõe um ajuste para designações ou nomeações 
recíprocas. Esse ajuste tem de ser provado para configurar a categoria nepótica. Essa 
peculiaridade vem bem definida na redação do inciso II do art. 2o da Resolução no 7/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, em que é essencial a existência de “circunstâncias que 
caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante a reciprocidade nas 
nomeações ou designações”. E isso, na prática, torna-se muito difícil de ser comprovado. 

Também esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que em 
apelação e remessa necessária, recentemente julgadas, relativa a sentença que apreciou caso 
ocorrido no Município ora Consulente, assim assentou: 

Em relação a requerida/apelada, [...], esposa do Vereador [...], nomeada para exercer cargo em 

comissão no Município de Aparecida de Goiânia pelo então Prefeito Luiz Alberto Maguito Vilela, 

não consta nos autos provas de que sua nomeação decorreu de ajustes mediante designações 

recíprocas, não configurando assim o nepotismo cruzado. 

                                                           
8 RODRIGUES, João Gaspar. Nepotismo no serviço público brasileiro e a SV 13. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, a. 49, n. 196, p. 209-210, out./dez. 2012. 
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Ora, o simples fato da esposa de Vereador ocupar cargo em comissão junto ao Poder Executivo 

Municipal não configura nepotismo, uma vez ausentes provas de prévio ajuste ou prática de 

nomeações recíprocas, métodos que caracterizaria o denominado “nepotismo cruzado”. 

A propósito: 

 “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. NEPOTISMO CRUZADO NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. I - A ação popular tem 

requisitos específicos, subdivididos em subjetivo e objetivo, sendo este caracterizado pelo 

binômio legalidade/ lesividade, e aquele pela qualidade de cidadão, in casu, não apontada com 

precisão a imoralidade e a lesividade do ato administrativo impugnado, logo padece o autor de 

interesse processual. II - Constatado que as nomeações realizadas pelo Presidente da Câmara 

dos Vereadores encontram-se regulares, especialmente com amparo em orientações do Tribunal 

de Contas dos Municípios, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a ação 

popular, por ausência de afronta aos princípios norteadores da Administração Pública (artigo 37, 

caput, da Constituição Federal), bem como à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal 

Federal. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA 

CONFIRMADA.” (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 276564-16.2013.8.09.0079, Rel. DES. 

FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6A CAMARA CIVEL, julgado em 12/01/2016, DJe 1954 de 

22/01/2016). 

 “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA 

MONOCRÁTICA, FORTE NA REGRA DO ART. 557, § 1º-A DO CPC. Tratando-se de matéria 

compreendida entre as hipóteses do art. 557, § 1º-A, do CPC, havendo entendimento deste 

Tribunal de Justiça e do STF acerca do tema, autorizado estava o Relator ao julgamento 

singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARENTE DE VEREADOR. 

CARGO EM COMISSÃO. NEPOTISMO CRUZADO NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR PARA 

EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausente prova de ajuste mediante designação recíproca na 

nomeação para cargo em comissão da companheira do sobrinho de vereador do Município de 

Piratini, indevida a concessão de liminar para a exoneração da demandada, não demonstrado 

nepotismo cruzado. Inteligência da Súmula Vinculante nº 13 do STF. Precedentes do TJRS e 

STF. Agravo desprovido.”(Agravo Nº 70061335824, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/09/2014) 

Portanto, o contexto fático probatório não é suficiente para comprovar a prática de nepotismo a 

evidenciar violação aos princípios da administração pública caracterizador de ato de improbidade 

administrativa por parte dos apelados/requeridos. (Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível nº 

7106207.59.2011.8.09.0011, Terceira Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, Relator: Des. Carlos Alberto França, j. 22.08.2017) 

 

Ainda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: 

 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. NEPOTISMO CRUZADO NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. I - A ação popular tem 

requisitos específicos, subdivididos em subjetivo e objetivo, sendo este caracterizado pelo 

binômio legalidade/ lesividade, e aquele pela qualidade de cidadão, in casu, não apontada com 

precisão a imoralidade e a lesividade do ato administrativo impugnado, logo padece o autor de 

interesse processual. II - Constatado que as nomeações realizadas pelo Presidente da Câmara 

dos Vereadores encontram-se regulares, especialmente com amparo em orientações do Tribunal 

de Contas dos Municípios, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a ação 

popular, por ausência de afronta aos princípios norteadores da Administração Pública (artigo 37, 

caput, da Constituição Federal), bem como à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal 

Federal. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA 

CONFIRMADA.” (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 276564-16.2013.8.09.0079, Rel. DES. 
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FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6A CAMARA CIVEL, julgado em 12/01/2016, DJe 1954 de 

22.01.2016). 

  

E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA 

MONOCRÁTICA, FORTE NA REGRA DO ART. 557, § 1º-A DO CPC. Tratando-se de matéria 

compreendida entre as hipóteses do art. 557, § 1º-A, do CPC, havendo entendimento deste 

Tribunal de Justiça e do STF acerca do tema, autorizado estava o Relator ao julgamento 

singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARENTE DE VEREADOR. 

CARGO EM COMISSÃO. NEPOTISMO CRUZADO NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR PARA 

EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausente prova de ajuste mediante designação recíproca na 

nomeação para cargo em comissão da companheira do sobrinho de vereador do Município de 

Piratini, indevida a concessão de liminar para a exoneração da demandada, não demonstrado 

nepotismo cruzado. Inteligência da Súmula Vinculante nº 13 do STF. Precedentes do TJRS e 

STF. Agravo desprovido.”( Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Agravo nº 70061335824, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 11.09.2014) 

Frise-se: não se afirma aqui regra de validade de atos tais pela simples ausência de 
nomeações cruzadas; antes, a impossibilidade de se tê-la inválida sem demonstração de 
citada contrapartida ou outro prévio ajuste, a configurar promíscua relação entre os poderes.9 

Essa, aliás, a razão de ser (com a particularidade de tratar de nomeações dentro do 
mesmo poder) da já ventilada regra do art. 2º, II, parte final, da Resolução nº 7/2005 do CNJ: 

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; 

Veja-se que o inciso I do dispositivo, veda nomeações para exercício, no âmbito da 
jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, daqueles que tenham parentesco com membros ou juízes 
vinculados. Ocorre que bem cuidou o Conselho de também proibir os casos em que, a despeito 
de nomeado e agente gerador do impedimento atuarem em tribunais ou juízos diversos, se 
constate “ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações 
ou designações”. 

Dito isso, é fácil intuir que a multiplicidade de casos concretos não pode ser abarcada 
por qualquer normativo ou súmula10, razão pela qual sempre haverá margem para apreciação, 
nos limites do devido processo legal, da eventual presença de causa impeditiva fundada no 
uso personalista e ilegítimo do poder de nomear. Como já afirmava o Ministro Ricardo 

                                                           
9 Relevante destacar as observações do ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 579951: “De início, excluo o 
provimento do recurso, uma vez que o conhecimento já está assegurado porque adentramos a matéria de fundo. 
Desprovejo-o quanto ao secretário de saúde. Entendo que não podemos, a partir do disposto na cabeça do artigo 37 
da Constituição Federal, glosar a escolha. E haveria, ainda, a problemática a que se referiu Vossa Excelência: o 
parentesco não é com o titular, não é com o vice-prefeito, não é com alguém ligado ao Executivo, como servidor ou 
agente político, mas com um vereador. Não adentro o que seria a promiscuidade Executivo/Legislativo. Fico apenas 
na tese segundo a qual não cabe a glosa, o provimento quanto ao agente político”. 
10 De fato, excluídos os casos de nepotismo direto, forma mais usual, caracterizada quando a autoridade 
competente nomeia seus cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, facilmente detectado, não se extrai com facilidade do texto sumular a pronta solução para infinidade de casos. 
É o que se extrai do exame da jurisprudência e doutrina. 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 20 de 36 
                RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400031-17-RESULTADO.docx 

Processo nº 08145/2017 
 

Fls. 

Lewandowski no curso dos debates para aprovação da SV 13, “a redação nunca encontrará 
todas as hipóteses da realidade fática”.  

Isso não significa, entretanto, fragilização da segurança jurídica, mas chamamento à 
doutrina e aos tribunais para interpretação de cada caso (é sempre um caso concreto que julga 
e é, pois, sobre ele que extraem sentidos normativos) fundada no diálogo intersubjetivo. 
Superada há muito a cisão entre as atividades interpretativas e de aplicação do direito, se a 
atividade decisória se realiza apenas e tão só no caso concreto trazido ao órgão competente 
para tanto, somente no exame das questões de fato e de direito (ambas, sempre) é que se 
extrai a solução.  

Como já observava Eros Grau11, “O intérprete interpreta também o caso, 

necessariamente, além dos textos, ao empreender a produção prática do direito”. E no mesmo 

sentido, Ovídio Baptista12, para quem: 

O sentido será dado, necessariamente, pelo intérprete. Não há um sentido a priori, independente 
do respectivo contexto em que ele se insere. Depois de estabelecer a "verdade" dos fatos, o que 
já constitui uma tarefa laboriosa e sempre discutível (Karl-Otto-Apel¸ Teoría de la verdad y ética 
del discurso, tradução de 1987, Ediciones Paidós, Barcelona, p. 77), quem tenha a tarefa de 
interpretar (aplicar) o direito, terá de encontrar o "significado" do "fato". 

Nesse passo, a complexidade das situações trazidas a juízo após as decisões 
paradigmáticas na ADC 12 e no RE 579951 têm auxiliado o poder judiciário, em particular o 
Supremo Tribunal Federal na via da reclamação, a descortinar critérios para solução dos casos 
mais recorrentes. E se um norte tem apontado aquela Corte, esse é exatamente o do exame 
das particularidades fáticas. Com efeito, observa-se nos últimos anos que “em diversos 
julgados, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado a importância de detida análise dos casos 
concretos para conclusão a respeito da existência de nepotismo”13: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COMPETÊNCIA RECONHECIDA PARA FISCALIZAR OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSAGRADOS NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS 
OBJETIVOS. PREVALÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. 
IMPROPRIEDADE DO DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
SEGURANÇA INDEFERIDA. 1. Competência do Conselho Nacional do Ministério Público para 
promover a fiscalização dos princípios constitucionais da Administração Pública, consagrados no 
art. 37, caput, da Constituição Federal, entre eles o princípio da moralidade, que rege a vedação 
ao nepotismo. 2. É inexequível a precisão dos interesses públicos e privados envolvidos, 
ressalvando-se, ademais, a obrigatoriedade de o Poder Público pautar seus atos pelo respeito 
aos princípios da administração pública, em especial, no caso dos autos, aos da legalidade e da 
impessoalidade (art. 37, caput, da CF/88). 3. A edição de atos regulamentares ou vinculantes por 
autoridade competente para a orientação da 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. 4. 
Segurança indeferida. (Supremo Tribunal Federal. MS 31697, relator ministro Dias Toffoli, 
Primeira Turma, j. 11.3.2014, DJe 02.4.2014, sublinhei) 

Merece destaque o entendimento que foi se construindo na Primeira Turma do STF no 
sentido de que a relação de parentesco entre dois servidores, parentes entre si, nomeados em 
entidades distintas (ou seja, caso em que o impedimento não decorre da relação de parentesco 
entre nomeado e nomeante), não se caracteriza como nepotismo se inexistente vínculo 
hierárquico. Apreciando o caso da simultânea nomeação de Assessor de Projetos Especiais na 
Prefeitura de São Carlos e de seu cônjuge como Diretora Presidente da Fundação Educacional 

                                                           
11 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo. Malheiros, 2002, p. 
26. 
12 DA SILVA, Ovídio Baptista. Verdade e significado. Disponível em: < 
http://www.cenajus.org.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=222>. Acesso em: 27 jul 2016. 
13 MOTTA, Fabrício. Regime jurídico dos cargos em comissão. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 16, 
n. 184, jun. 2016. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=240797>. Acesso em: 16 out. 
2017. 
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São Carlos, a Turma afastou a pecha de nepotismo sob fundamentos que, por sua clareza 
analítica, calha transcrever: 

Os excertos destacados no texto acima transcrito evidenciam que a discussão acerca da 
redação do enunciado no tocante à aprovação das expressões “da mesma pessoa jurídica” ou 
“do mesmo órgão” ficou adstrita à possibilidade de se afastar a dúvida quanto à configuração do 
nepotismo em duas hipóteses, quais sejam: a) na nomeação de parente para repartição distinta 
daquela que esteja diretamente sob o comando da autoridade nomeante ou do ocupante do 
cargo de direção, chefia e assessoramento, considerada a organização da mesma pessoa 
jurídica, ou seja, dentro do mesmo ente personalizado; b) quando a autoridade nomeante esteja 
hierarquicamente subordinada ao poder decisório de pessoa cuja relação de parentesco com o 
nomeado configura nepotismo - embora não exista relação de parentesco entre a autoridade 
nomeante e o nomeado.  

O STF, na deliberação sobre a redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13, não 
pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração 
Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que esta 
irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, 
independentemente da edição de lei formal sobre o tema.  

Esse pensamento, ademais, foi explicitamente externado pelo Ministro Ricardo Lewandowski nas 
ponderações apresentadas nos “debates sobre a Súmula Vinculante nº 13”:  

“O EXCELENTÍSSIMO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Penso que a redação nunca 
encontrará todas as hipóteses da realidade fática.” 

A possibilidade de mitigação do entendimento quanto ao alcance da expressão “da mesma 
pessoa jurídica”, considerada a interpretação literal do enunciado vinculante, fica ainda mais 
evidente no trecho abaixo destacado:  

“O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – A pessoa jurídica da União. 
Compreende toda a Justiça Eleitoral do Brasil, em todos os Estados, aqui no TSE. Acho que 
órgão está mais de acordo com essa imediatidade de vínculo entre o nomeante e o nomeado.  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Mas acho que 
a idéia é abranger, na verdade, a pessoa jurídica. Porque, se houver intervalos nas relações, por 
exemplo, entre o prefeito, ele não pode nomear nem - parece que isso decorre do espírito - no 
seu gabinete, nem na secretaria de fazenda. Então tem a vantagem.”  

Essa reflexão evidencia a dificuldade de se inserirem, na redação do enunciado, todas as 
molduras fático-jurídicas reveladas não apenas nos diferentes entes da Federação (União, 
estados, Distrito Federal, territórios e municípios), mas também nas esferas de poder (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) e nas peculiaridades de organização em cada caso. 

[...] 

Cuidando-se de nomeação para pessoas jurídicas distintas e inexistindo relação de parentesco 
entre o prefeito de São Carlos, [...] - autoridade nomeante - e [...], a configuração do nepotismo 
decorrente diretamente da Súmula Vinculante nº 13 exige a existência de subordinação da 
autoridade nomeante ao poder hierárquico da pessoa cuja relação de parentesco com o 
nomeado configura nepotismo (...). No caso dos autos, não é possível conceber a relação de 
subordinação do prefeito de São Carlos às ordens de seu assessor. Ao contrário, [o prefeito] 
exerce ascendência hierárquica sobre [...], sendo este o detentor de relação de parentesco com 
[...].  

Acórdão assim ementado: 

Reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Nomeação de cônjuge de ocupante de cargo em 
comissão na Administração Direta, para exercer cargo de direção em órgão da Administração 
Indireta. Ofensa não configurada. Ausência de subordinação. Reclamação constitucional 
procedente. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a 
competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), 
bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. O enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de 
configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele 
consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do 
art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema. 3. 
Cuidando-se de nomeação para pessoas jurídicas distintas e inexistindo relação de parentesco 
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entre a autoridade nomeante e o nomeado, a configuração do nepotismo decorrente diretamente 
da Súmula Vinculante nº 13 exige a existência de subordinação da autoridade nomeante ao 
poder hierárquico da pessoa cuja relação de parentesco com o nomeado configura nepotismo a 
qual, no caso dos autos, não é possível ser concebida. 4. Reclamação julgada procedente. 
(Supremo Tribunal Federal. Rcl 9284, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30.9.2014, 
DJe 19.11.2014, sublinhei) 

De maneira semelhante, no julgamento do MS 28485/SE, o órgão fracionário, à 
unanimidade e alinhado à manifestação da Procuradoria-Geral da República, concedeu a 
segurança para anular ato do CNJ que determinou exoneração de servidora comissionada do 
Tribunal de Justiça de Sergipe por vislumbrar impedimento decorrente do fato de ser ela 
casada com servidor efetivo do mesmo Tribunal. Em outras palavras, a autoridade impetrada 
concluiu que, quando a pessoa nomeada para o cargo em comissão ou para o exercício de 
função gratificada não possuir vínculo efetivo com o órgão, tem-se a configuração objetiva de 
nepotismo pelo fato de ser cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, de 
servidor efetivo daquele mesmo órgão.  

Considerando a amplitude e a complexidade da estrutura administrativa dos diversos 
órgãos do Poder Judiciário no tocante à gestão de seus servidores (efetivos ou não), entendeu 
a Corte Suprema que não configura nepotismo a nomeação de pessoa sem vínculo efetivo 
com o órgão para cargo de direção, chefia ou assessoramento sem que se questione a 
existência de qualquer influência do servidor efetivo com quem o nomeado é casado, mantém 
relação estável ou possui relação de parentesco sobre a autoridade nomeante, seja para fins 
de se alcançarem interesses pessoais do servidor efetivo (devido a relações de amizade, 
subordinação ou mudança de localidade, por exemplo) ou da autoridade nomeante (mediante 
troca de favores), sob pena se afrontar um dos princípios que a própria Resolução CNJ nº 7/05 
e a Súmula Vinculante nº 13 pretenderam resguardar, qual seja, o princípio constitucional da 
impessoalidade. Isso porque, repise-se, no julgamento da ADC nº 12/DF o STF consagrou a 
tese de que a irregularidade denominada nepotismo decorre diretamente da cabeça do art. 37 
da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema.  

Assim, a norma depreendida do art. 37, caput, da CF/88 para a definição de nepotismo 
– em especial os princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência – não teria o 
condão de diferenciar as pessoas tão somente em razão de relação de matrimônio, união 
estável ou parentesco com servidor efetivo do poder público, seja para as selecionar para o 
exercício de cargos de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da Administração Pública, 
seja para excluir sua aptidão para o desempenho dessas funções. O que balizaria a edição da 
Resolução CNJ nº 7/05 e da Súmula Vinculante nº 13 seria a projeção funcional da autoridade 
de referência, seja por ocupar cargo de gestão na Administração Pública – com a possibilidade 
de nomear servidor para exercer cargo em comissão ou função de confiança -, seja por exercer 
cargo de direção, chefia ou assessoramento - podendo influenciar na escolha de seus 
subordinados.  

Esta, a ementa: 

Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Competência reconhecida para 
fiscalizar os princípios que regem a Administração Pública. Servidor não efetivo ocupante de 
cargo de nomeação e exoneração “ad nutum” que é cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau, inclusive, de servidor efetivo do mesmo órgão. Ausência de prova concreta de 
subordinação entre os dois servidores ou entre a autoridade nomeante e o servidor de referência 
para a configuração objetiva do nepotismo. Nepotismo não configurado. Segurança concedida. 
1. Competência do Conselho Nacional de Justiça para promover a fiscalização dos princípios 
constitucionais da Administração Pública consagrados pelo art. 37, caput, da Constituição 
Federal, entre eles os princípios da moralidade e da impessoalidade, os quais regem a vedação 
ao nepotismo. 2. A norma depreendida do art. 37, caput, da CF/88 para a definição de nepotismo 
– em especial os princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência - não tem o condão 
de diferenciar as pessoas tão somente em razão de relação de matrimônio, união estável ou 
parentesco com servidor efetivo do poder público, seja para as selecionar para o exercício de 
cargos de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da Administração Pública, seja para 
excluir sua aptidão para o desempenho dessas funções. 3. Ausência de prova concreta de 
subordinação entre os dois servidores ou entre a autoridade nomeante e o servidor de referência 
para a configuração objetiva do nepotismo. 4. Segurança concedida para anular a decisão do 
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CNJ na parte em que determinou a exoneração da impetrante. (Supremo Tribunal Federal. MS 
28485, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.11.2014, DJe 4.12.2014, sublinhei) 

Transferindo-se o Ministro Dias Toffoli para Segunda Turma, reafirma-se a 
jurisprudência.  

Destaque-se o interessante caso do julgamento da Reclamação 18.564/SP, relator o 
ministro Gilmar Mendes (j. 23.02.2016, DJe 3.8.2016). Tratava-se de impugnação pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo de ato da Presidência do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, consistente na nomeação, para o cargo de provimento em comissão 
de Assessor de Controle Externo, na Subsecretaria de Administração daquele Tribunal, de 
sobrinho de outro servidor da Corte, admitido em 1997 como Assessor de Gabinete e que 
ocupava então o cargo de Assessor-Chefe do gabinete de um Conselheiro. 

Aduzia o MPE/SP que “a nomeação de pessoas com vínculo de parentesco para cargos 
de provimento em comissão, ainda que ausente relação de subordinação, nos termos da 
Sumula Vinculante n. 13, também caracteriza a prática de nepotismo”. De início, concordando 
com a posição ministerial, assentou o relator que havia presunção objetiva que impedia a 
nomeação de parentes de servidores já investidos em funções de confiança ou em cargos em 
comissão, de modo a evitar que esses também assumam funções diferenciadas no mesmo 
órgão, não sendo necessária à caracterização de nepotismo subordinação funcional ou 
hierárquica, direta ou indireta, entre os servidores.  

Ocorre que tendo se socorrido em seu voto de um acórdão de relatoria do ministro Dias 
Toffoli, teve início debate que, traduzindo com clareza as limitações do enunciado, a existência 
de zonas de penumbra e a necessidade de detido exame probatório nos casos em que não se 
vislumbre afronta chapada à Sumula, sinalizou uma inflexão no entendimento do órgão 
fracionário e que, por relevante, transcreve-se em parte: 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Vossa Excelência cita no voto um 
precedente meu – e, por isso, vou me inclinar a pedir vista -, mas, em meu precedente, se 
tratava de membro de Poder em relação a um administrativo da Assembleia. Aqui não é do 
membro do Poder.  

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – Não. É um assessor.  

[...]  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): E eu não vejo, diante dos precedentes 
que tenho, uma subordinação no sentido da aplicação da súmula.  

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - É isso que precisa ser definido.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Então, eu vou pedir vista, mas sem 
prejuízo de os Colegas que votam antes se manifestarem. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Como diz o Ministro Gilmar Mendes, esta súmula 
tem, eu acho, perfeita compatibilidade e é uma aplicação e efetividade ao princípio da 
impessoalidade. Maquiavel dizia que a tarefa mais difícil do príncipe é a de formular normas. 
Então, nós fizemos de tal maneira que tentamos abarcar tudo.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): As trocas de favores, as nomeações 
cruzadas...  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque eu me lembro que, na decisão que levou a 
isso, era o que eu, como professora, chamei de nepotismo cruzado. Quer dizer, na verdade a 
gente não consegue pegar, porque um nomeia o fulano para o seu gabinete, o seu gabinete, em 
troca... Assim você nunca consegue encontrar. Esse nepotismo cruzado é mais sórdido porque 
ele escamoteia e agride o princípio de forma clamorosa. Então, a tentativa dessa formulação era 
de impedir, mas, como dizia Machado de Assis, a virtude é uma e os pecados são muitos. A 
gente não consegue, de jeito nenhum, numa norma, fazer essa previsão, e tem que examinar a 
cada caso pra se saber aonde se chega. Da minha parte, eu aguardo a vista com muito gosto, 
porque acho que é importante.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Eu mesmo, recentemente, dei uma 
decisão monocrática - depois não houve recurso - em um caso que ficou muito famoso, o da filha 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que não era subordinada ao Presidente e, sim, ao 
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Secretário-Geral Eduardo Jorge Caldas Pereira. E, apesar de a decisão recorrida ter 
reconhecido que não havia ilegalidade - não havia ainda a súmula na época daqueles fatos, 
ocorridos no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso -, reconheceu haver 
uma imoralidade e, por isso, o juízo julgava procedente o pedido, mas não condenava em nada. 
Não havia condenação: julgou-se procedente a ação popular por ser imoral o ato, ponto.  

[...]  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O que nós tentamos, na súmula, foi não estabelecer 
uma relação de subordinação direta, mas quebrar o princípio da impessoalidade pela indireta, 
que é o que eu chamo de nepotismo cruzado. Quer dizer, eu não tenho nenhum sobrinho, mas 
peço ao meu colega que faça isso. Ora, isto é exatamente o tráfico de influência, que não se 
coaduna com o princípio da impessoalidade. Em contraprestação, isso também não pode gerar 
prejuízo a uma pessoa que seja concursada ou qualificada, que venha por especialidade. O 
Direito interpreta-se inteligentemente.  

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ela é muito abrangente e vivemos enfrentando...  

[...] 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): E, também, nesses casos em que não 
há subordinação direta, eminentes Ministros e Ministra Cármen, a reclamação talvez não seja o 
melhor local para se analisar isso, porque, por exemplo, no caso do meu precedente que o 
Ministro Gilmar cita, se tratava de uma pessoa nomeada na Assembleia Legislativa estadual, 
cuja relação de parentesco era com um deputado. Não se tratava de concursado.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A caracterização é fácil.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): A caracterização é fácil.  

[...]  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque, quando vem muito bem caracterizado o 
quadro fático, não há problema.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Talvez não seja o caso de reclamação 
para esses casos em que não há chapada afronta.  

[...] 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Nos casos de dúvida.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Em caso de dúvida. Há casos que julgo 
procedentes e casos em que, em razão da dúvida, eu neguei seguimento.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim, porque aí dependeria de provas, dependeria de 
outros dados.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Exatamente. De um contraditório. 
Porque aqui, na reclamação, não há um contraditório.  

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Sim. Eu acho que essa súmula é importante, pois 
ela já cumpriu um papel. 

Tornando o processo à pauta, consagrou-se a posição veiculada no voto-vista no 
sentido de que a incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 
37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre 
pessoa designada e agente político ou servidor público, 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. 
Ou seja: a vedação do nepotismo consubstanciada no enunciado vinculante tem o condão de 
resguardar a isenção do processo de escolha para provimento de cargo ou função pública de 
livre nomeação e exoneração.  

Observado o organograma do TCM/SP, sem pretender esvaziar a possibilidade de 
acesso ao Poder Judiciário por via processual distinta da reclamação, no caso de subsistirem 
outros elementos de prova ou de direito suficientes à comprovação de favorecimento indevido 
no ato de nomeação, não se vislumbrou na estrutura administrativa da Corte de Contas relação 
de dependência e subordinação do cargo de assessor com o de chefe de gabinete do 
Conselheiro. 
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Mais relevante, alinhavou a decisão critérios objetivos para conformação dos casos 
concretos às hipóteses sumuladas, a saber: 

a) 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;  

b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante;  

c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de 
direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada;  

d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce 
ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 

Retomando o precedente do ministro Dias Toffoli (Rcl 14223 AgR), mencionado pelo 
ministro Gilmar Mendes, importa esclarecer que o risco de lesão à ordem jurídica pode repelir 
nomeações de pessoas com relações de parentesco com agentes a quem, mesmo não 
subordinada de maneira direta, possa a ele responder eventualmente. Este precisamente o 
caso ali tratado, em que constatada designação para cargo de direção na Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás de parente de membro da Mesa Diretora. Nuance que tem o 
condão de reafirmar a relevância do mais detido exame das particularidades de cada caso, 
devendo se abster o intérprete do singelo teste de adequação aos termos de uma tese. Veja-
se: 

Agravo regimental na reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 13. Relação de 
parentesco entre pessoa designada para cargo de direção na Assembleia Legislativa e membro 
da Mesa Diretora. Subordinação, ainda que eventual. Configuração objetiva do nepotismo. 
Agravo regimental não provido. 

1. A Súmula Vinculante nº 13 erigiu critérios para a configuração objetiva do nepotismo, a saber, 
em síntese, i) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante ou o 
ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a 
relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência 
hierárquica sobre a autoridade nomeante. 2. Há subordinação, ainda que eventual – seja em 
razão de falta ou impedimento do Presidente, seja por ato de delegação da Mesa (art. 9º, §§ 1º e 
4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás) – ao Vice-Presidente 
da Casa Legislativa, apontado como autoridade de referência para a configuração objetiva do 
nepotismo. 3. Agravo regimental não provido. (Supremo Tribunal Federal. Rcl 14223 AgR, relator 
ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14.12.2014, DJe 13.02.2015, sublinhei) 

Posteriormente, também a Segunda Turma: 

Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva 
de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ao editar a Súmula Vinculante 
nº 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 nº 13 com o art. 
37, caput, da CF/88 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. 3. Agravo regimental não provido. 
(Supremo Tribunal Federal. Rcl 19529 AgR, relator ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 
15.03.2016, DJe 184.04.2016) 

No mesmo sentido as decisões unânimes do Grupo de Câmaras de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 
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MANDADO DE SEGURANÇA Â– NEPOTISMO Â– INDICAÇÃO AO CARGO DE ASSISTENTE 
DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRA VELHA Â– NOMEAÇÃO 
OBSTADA PORQUE A IRMÃ DA CANDIDATA OCUPA CARGO DE ASSISTENTE DE 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE JOINVILLE Â– RESOLUÇÃO N. 37/2009, DO 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SÚMULA VINCULANTE N. 13, DO 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Â– NEPOTISMO NÃO CARACTERIZADO Â– AUSÊNCIA 
DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE A IRMÃ E A CANDIDATA INDICADA, OU DESTA 
EM RELAÇÃO AO SUPERIOR HIERÁRQUICO DE SUA IRMÃ, OU DE INFLUÊNCIA DESTES 
PARA A NOMEAÇÃO Â– DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO Â– ORDEM 
CONCEDIDA. (Tribunal de Justiça de Santa Catarina. MS nº 2014.013850-8, Grupo de Câmaras 
de Direito Público, Relator: Des. Jaime Ramos, j. 13.08.2014) 

MANDADO DE SEGURANÇA Â– INDICAÇÃO PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE 
PROMOTORIA DE ESTAGIÁRIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL Â– AVENTADO NEPOTISMO, POIS O CUNHADO DA IMPETRANTE OCUPAVA 
IDÊNTICO CARGO EM PROMOTORIA DIVERSA Â– INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 
37/2009, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E DA SÚMULA 
VINCULANTE N. 13, DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Â– ÓBICE NÃO 
CARACTERIZADO Â– AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE O CUNHADO 
E A INDICADA, OU DESTA EM RELAÇÃO AO SUPERIOR HIERÁRQUICO DAQUELE, OU DE 
INFLUÊNCIA DESTES PARA A NOMEAÇÃO Â– DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO 
Â– PRECEDENTES DESTE COLEGIADO Â– ORDEM CONCEDIDA. "Para a caracterização de 
nepotismo, a enquadrar-se nas vedações da Resolução nº 07/2005 do CNJ e da Súmula 
Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal, exige-se o vínculo de subordinação hierárquica 
entre a pessoa nomeada e aquele magistrado ou servidor que determinou a incompatibilidade, 
ou a influência direta ou indireta do parente na indicação para o cargo." (TJSC - Mandado de 
Segurança n. 2012.067632-5, Grupo de Câmaras de Direito Público, rel. Des. Nelson Schaefer 
Martins, j. em 14.8.2013), o que inocorre na espécie, a implicar, bem por isso, a inexistência de 
óbice à nomeação do impetrante, pelo que é de ser concedida a segurança." (Mandado de 
Segurança n. 2014.042265-6, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 10-12-2014). (Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina. MS nº 2014.062116-8, Grupo de Câmaras de Direito Público, Relator: Des. 
Cid Goulart, j. 12.02.2015) 

E do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - NOMEAÇÃO DE 
PARENTES DE 2º GRAU (IRMÃOS) PARA CARGOS EM COMISSÃO EM GABINETES DE 
DESEMBARGADORES DISTINTOS - NEPOTISMO - INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO 
- AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM AS AUTORIDADES NOMEANTES OU 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, IGUALDADE E MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. O Presidente de Tribunal de Justiça tem legitimidade para figurar no polo 
passivo de mandado de segurança preventivo impetrado contra a solicitação expedida pela 
aludida autoridade judiciária para Desembargador adotar as providências legais ou se manifestar 
sobre o eventual nepotismo existente entre um servidor lotado em seu gabinete com outro lotado 
em gabinete diverso. Segundo o Supremo Tribunal Federal "a edição de atos regulamentares ou 
vinculantes por autoridade competente para a orientação da 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" (MS 31697/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 02/04/2014). Somente pode ser 
caracterizado nepotismo a prática que viola as garantias constitucionais de 
impessoalidade/moralidade administrativa, com o estabelecimento de privilégios em função dos 
vínculos de parentesco e, consequentemente, em desconsideração da capacidade técnica para 
o exercício do cargo público ou em substituição da avaliação meritória. Não havendo 
indícios/provas de influência na nomeação dos servidores parentes para o exercício de cargos 
comissionados no âmbito de Gabinetes de distintas autoridades judiciárias do Tribunal, resta 
afastada a configuração de nepotismo no caso concreto e específico. Rejeitaram preliminar e 
concederam a ordem impetrada, por maioria” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mandado de 
Segurança nº 10000140119645000, Órgão especial, Rel. Geraldo Augusto, j. 29.08.2014, pub. 
19.09.2014). 

Assim tem decidido a Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás: 

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA NO EXERCÍCIO DE CARGO 
COMISSIONADO JUNTO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRMÃ OCUPANTE DE 
CARGO EFETIVO, COM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO PERANTE A PRIMEIRA 
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INSTÂNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA EXONERAÇÃO, DIANTE DA SUPOSTA 
OCORRÊNCIA DE NEPOTISMO. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE AS 
SERVIDORAS NO QUADRO ORGANIZACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE 
INFLUÊNCIA PARA FINS DE NOMEAÇÃO.  

I - Ao editar a Súmula Vinculante nº 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: a) 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; b) relação de parentesco entre a pessoa 
nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o 
ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; d) relação 
de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou 
funcional sobre a autoridade nomeante. II - Inexistindo quaisquer dos critérios apontados, 
sobretudo porque ausente subordinação hierárquica entre as servidoras e qualquer possibilidade 
de que possa a irmã que ocupa cargo efetivo, de interferir potencial ou efetivamente no processo 
de escolha de pessoa para ocupar o cargo em comissão, não há falar na configuração do 
apontado nepotismo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DESPACHO REFORMADO. 
(Tribunal de Justiça de Goiás. Recurso Administrativo nº 201692478443, Corte Especial, Relator: 
Des. Ney Teles de Paula, j. 14.12.2016) 

E o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 481.966 - DF (2014/0045810-8) RELATOR: MINISTRO 
BENEDITO GONÇALVES AGRAVANTE: UNIÃO AGRAVADO: TADEU NETO SALES 
ADVOGADO: MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S) ADVOGADA: VIVIAN 
GOMES ISHII ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA INICIAL. ART. 17, § 8º, DA LEI 8.429/92. 
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O FIM DE AFERIR A INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO 
OU A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
DECISÃO Trata-se de agravo interposto pela União contra decisão que inadmitiu Recurso 
Especial. O apelo nobre obstado enfrenta acórdão assim ementado (fls. 2.063-2.068): 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO PARCIAL 
DA INICIAL. 1. Preconiza o art. 17, § 8o, da Lei n° 8.429/92, com a redação dada pela MP n° 
2.225-45/2001, que o magistrado proferirá juízo de admissibilidade negativo da inicial nos casos 
de improcedência da ação, inexistência do ato de improbidade administrativa ou inadequação da 
via eleita. 2. Os cargos em comissão dispostos na Administração Pública são de livre nomeação, 
pautados, portanto, pelo princípio da confiança. O laço de amizade existente entre pessoa 
nomeada para exercer cargo em comissão e a autoridade competente para realizar respectiva 
nomeação não é suficiente para caracterizar o nepotismo. 3. Na hipótese dos autos, não restou 
configurada a prática de atos de improbidade - nepotismo - pelo recorrente, tendo em vista a 
ausência de vínculo de parentesco entre este e a autoridade nomeante, bem como a inexistência 
de relação de subordinação entre o agravante e sua filha, no órgão público federal para o qual 
foram nomeados para o exercício de cargo em comissão. 4. Agravo regimental não conhecido. 5. 
Agravo de instrumento provido. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1325172/RJ, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.06.2013, sublinhei) 

Tudo quanto acima anotado aponta, assim, para a óbvia constatação de que nem a 
Súmula Vinculante em questão, tampouco um enunciado erigido por qualquer Corte pode – 
essa uma mais estreita exigência do direito nos países de tradição romano-germânica, em que 
a legalidade desponta como vetor primordial – se converter em máxima universal 
intransponível em sua literalidade, como se as teses não decorressem de um julgamento 
concreto. Desatrelar essas duas realidades umbilicalmente ligadas, tese e caso concreto, 
corresponde a replicar as decisões à maneira da autopoiese de certos organismos, formulando 
as respostas (decisão) antes das perguntas (caso). 

Eis porque não anda bem a Corte em manter os termos equivocados e estreitos da 
Resolução Consulta nº 26/2009, devendo antes se esmerar para produzir efetiva jurisprudência 
estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926), alinhando-se aos entendimentos consolidados nos 
tribunais brasileiros, sobremodo no órgão responsável pela formulação da própria SV nº 13. 

Conclusão. 
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Ante o exposto, manifestando-se pelo conhecimento da presente Consulta, pugna este 
Ministério Público de Contas responda-se ao Consulente: 

1. A vedação ao nepotismo, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 12, 
RE 579951, SV 13), prescinde da edição de atos normativos, decorrendo 
diretamente da Constituição da República; 

2. A qualificação técnica para exercício dos cargos públicos constitui requisito de 
índole objetiva regrado nas respectivas leis de criação (CF, art. 37, I); 

E ainda, revogando a Resolução Consulta RC nº 26/09, assentar que: 

3. Conforme orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal Federal, com a 
edição da Súmula Vinculante nº 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; 

Nas situações em que não constatada afronta chapada aos termos da Súmula 
Vinculante nº 13 o exame do caso concreto, na presença de suficiente conjunto probatório, 
pode infirmar a presunção de legitimidade da nomeação impugnada. (Grifos divergentes do 
original) 

14. Em seguida, vieram os autos a esta Relatoria. 

15. É o Relatório.  

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

16. A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei 

nº 15.958/07, artigo 31, caput, a seguir transcrito: 

“Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência ...” 

17. Consta, também, no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

18. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.1.3. Da competência do Relator 

19. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2017, a presidência das consultas de Aparecida de Goiânia, conforme 

art. 4º e Anexo I da Decisão Normativa nº 15/2016 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

20. A Secretaria de Atos de Pessoal posicionou-se pelo conhecimento 

parcial da Consulta, por entender que os questionamentos nº 01 e 02 estão 

plenamente satisfeitos pelo teor da Resolução Consulta nº 26/2009 (fls. 30/v). 

21. O Ministério Público de Contas, em divergência, posicionou-se pelo 

conhecimento integral, tendo em vista a necessidade de alinhar o posicionamento da 

Resolução Consulta nº 26/2009 ao entendimento dos tribunais nacionais. 

22. Esta Relatoria entende que, no que se refere à hipótese, mais 

adequada se mostra a posição Ministerial, uma vez que é possível, em que pese a 

redação precária dos quesitos, extrair a tese e formular resposta, atualizando o 

posicionamento deste Tribunal a respeito do tema. 

23. A autoridade está legitimada para consultas, o tema envolve matéria da 

competência do Tribunal, consta parecer jurídico e o objeto se apresenta em tese. 

Merece, portanto, conhecimento. 

24. Não é o caso de se negar conhecimento quanto às hipóteses da 

Resolução Consulta nº 26/2009, pois os dispositivos ali adotados estão sendo 

contrapostos por decisões posteriores que demandam a análise detida do mérito. 

2.2. Do mérito 

25. O questionamento apresentado pelo Consulente volta-se contra a 

posição adotada na Resolução Consulta nº 26/2009, que assim expõe: 

1 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, parentes até o 
terceiro grau de Vereador, Vice-Prefeito, Prefeito ou Secretários.  

2 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear, para cargo em comissão, de 
confiança ou de função gratificada, na administração pública direta ou indireta, o cônjuge, 
companheiro ou parentes em até o terceiro grau de servidor nomeado em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento;  
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3 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos Poderes (Executivo ou 
Legislativo municipal);  

4 - Que a autoridade municipal (nomeante) não poderá nomear o cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor (efetivo ou 
comissionado) investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento em qualquer dos 
Poderes (Executivo ou Legislativo municipal); 

5 - Que, no tocante a nomeação de ex-cônjuge ou ex-companheiro, não há óbice, uma vez que 
a separação judicial ou extrajudicial dissocia o vínculo conjugal, portanto não há que se falar 
em nepotismo, porquanto os antigos vínculos conjugais ou de união estável com o nomeante 
não são considerados hipóteses geradoras de incompatibilidade para efeito da Súmula 13, 
ressalvando-se, todavia, que o parentesco por afinidade em linha reta, mesmo após a 
dissolução conjugal, não se extingue. 

26. Observa-se, pelo extenso parecer do Ministério Público de Contas, o 

avanço jurisprudencial do STF que, na Reclamação nº 17.102/DF, observou que a 

análise de nepotismo é casuística e decorre não da Súmula Vinculante nº 13 e sim 

do próprio art. 37, caput, da Constituição Federal. 

27. O fato de a Unidade Técnica ter detectado e mencionado a ocorrência 

de desvios detectados em inspeção, no entendimento desta Relatoria, reforça a 

necessidade de observação caso a caso, para validação ou não do vínculo. 

28. Também lembrou o MPC que a simples qualificação da pessoa a ser 

nomeada não afasta peremptoriamente a ocorrência de nepotismo. 

29. Como lembrou o relator da Reclamação, a simples presença do 

parentesco não induz ao nepotismo, pois era necessário, no caso da Reclamação nº 

17.102/DF, aferir também a qualificação e a capacidade técnica do nomeado para o 

exercício da atividade de forma eficiente.  

30. Em outras palavras, a qualificação é relevante na decisão sobre 

nepotismo, mas não tem o condão de afastá-lo, como quer o consulente. 

31. Ocorre que esse parâmetro não é abrigado na Resolução Consulta nº 

26/2009, o que reclama, no mínimo, sua revisão, como apontou o MPC, que realizou 

detida análise no cenário de constituição da Súmula Vinculante nº 13. 

32. Observou que o próprio Supremo excepcionou a Súmula, erigindo 

diversas hipóteses de não incidência, no que foi seguido por diversos tribunais no 

país e concluiu: 

[...] 

Conclusão. 
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Ante o exposto, manifestando-se pelo conhecimento da presente Consulta, pugna este 
Ministério Público de Contas responda-se ao Consulente: 

1. A vedação ao nepotismo, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 12, 
RE 579951, SV 13), prescinde da edição de atos normativos, decorrendo 
diretamente da Constituição da República; 

2. A qualificação técnica para exercício dos cargos públicos constitui requisito de 
índole objetiva regrado nas respectivas leis de criação (CF, art. 37, I); 

E ainda, revogando a Resolução Consulta RC nº 26/09, assentar que: 

3. Conforme orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal Federal, com a 
edição da Súmula Vinculante nº 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; 

4. Nas situações em que não constatada afronta chapada aos termos da 
Súmula Vinculante nº 13 o exame do caso concreto, na presença de 
suficiente conjunto probatório, pode infirmar a presunção de legitimidade da 
nomeação impugnada. 

33. Sem maiores digressões, esta Relatoria adota o posicionamento do 

Ministério Público de Contas como fundamentação suficiente à conclusão desta 

Consulta. 

34. É evidente, como frisou a Unidade Técnica, que há e haverá exageros, 

burlas, favorecimento indevido, nomeações ilegais e violadoras dos princípios 

vinculantes da Administração Pública. A análise, contudo, deve ocorrer no caso 

concreto, como de fato se identificou na inspeção. 

35. O que não se pode é presumir que todo caso de nomeação de parente 

configura nepotismo, como predispõe de forma rígida a Resolução Consulta nº 

26/2009, a qual se encontra desatualizada e fora do contexto interpretativo da 

jurisprudência pátria, como bem demonstrou o Ministério Público de Contas. 

III – DA PROPOSTA 

36. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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V -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do atendimento aos 

requisitos dos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007; 

VI -  RESPONDER AO CONSULENTE em relação aos 

questionamentos suscitados, na forma a seguir: 

e) a vedação ao nepotismo, como decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal (ADC nº 12, RE nº 579951, SV nº 13), não depende da edição de atos 

normativos, por decorrer diretamente da Constituição da República; 

f) a qualificação técnica para exercício dos cargos públicos constitui 

requisito de índole objetiva regrado nas respectivas leis de criação (CF, art. 37, I); 

g) Conforme orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal 

Federal, com a edição da Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido 

esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração 

Pública, foram erigidos critérios objetivos para sua identificação, a saber:  

c.1) 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;  

c.2) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade 

nomeante;  

c.3) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de 

cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e  

c.4) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que 

exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante; 

h) nas situações em que não for constatada afronta direta aos termos 

da Súmula Vinculante nº 13, a análise do conjunto probatório deve ocorrer no caso 

concreto, com vistas a confirmar ou não a presunção de legitimidade da nomeação 

impugnada; 

VII -  REVOGAR a Resolução Consulta nº 26/2009. 

É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 18 de dezembro de 

2017. 
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Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro em Substituição 

Relator – Portaria nº 878/2017 
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