NOTA TÉCNICA N. 02/2017
Orientações sobre nepotismo e suas implicações na
Administração Pública. Cargos de natureza política.
Legislação correspondente:
Constituição Federal
Súmula vinculante nº 13 do STF
O nepotismo está estreitamente vinculado à estrutura de poder dos cargos e funções da administração
e se configura quando, de qualquer forma, a nomeação do servidor ocorre por influência de autoridades
ou agentes públicos ligados a esse servidor por laços de parentesco. Situações de nepotismo só
ocorrem, todavia, quando as características do cargo ou função ocupada habilitam o agente a exercer
influência na contratação ou nomeação de um servidor. Dessa forma, na nomeação de servidores para o
exercício de cargos ou funções públicas, a mera possibilidade de exercício dessa influência basta para a
configuração do vício e para configuração do nepotismo.
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, tal conduta revelou-se incompatível com nosso
ordenamento jurídico, pois, com base nos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e
isonomia, conseguiram-se evitar que o funcionalismo público seja tomado por aqueles que possuem
parentesco com o governante, em detrimento de pessoas com melhor capacidade técnica para o
desempenho das atividades.
Com o objetivo de impedir o nepotismo em todos os órgãos do Estado, incluindo as estruturas do Poder
Executivo e Legislativo, bem como as pessoas jurídicas da Administração Pública indireta, o STF editou a
súmula vinculante nº 13, a qual diz que:
“A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º 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
ou 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.“

Ante ao exposto, temos o seguinte entendimento:
1° Grau: Parente em linha reta - pai, mãe e filho, Parente por afinidade - padrasto, madrasta, enteado
(a), sogro (a), genro e nora.
2° Grau: Parente em linha reta - Avô, avó e neto (a), Parente Colateral – irmãos, Parente por afinidade Cunhado (a), avô e avó do cônjuge.
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3°grau: Parente em linha reta - Bisavô, bisavó e bisneto (a), Parente Colateral – Tio (a) e sobrinho (a),
Parente por afinidade – Concunhado (a).
Cumpre destacar o trecho final “(...) compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (...)”, a
súmula também vetou o chamado nepotismo cruzado, quando um político ou servidor indica um
parente seu para assumir um cargo em outro órgão, sob supervisão de outro político ou servidor,
enquanto este último indica um parente seu para trabalhar junto ao primeiro. Há uma troca de
indicações, objetivando burlar as restrições impostas.
Contudo, ficam ressalvadas as nomeações realizadas para os cargos políticos de Ministro do Estado,
Secretário Estadual e Municipal, conforme decisão proferida pelo STF no Agravo Regimental em Medida
Cautelar em Reclamação nº 6650/PR:
AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO.
CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE
NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário
Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de
cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações
externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante
a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao
advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido.

Por fim, uma crítica feita à redação da Súmula Vinculante nº 13, é que, na tentativa de alcançar o maior
número de situações possíveis, acabou por criar um texto de difícil compreensão, sem apontar os meios
para sua correta aplicação e fiscalização. Tamanha é a rigidez do texto que as nomeações ocorridas
numa mesma pessoa jurídica, e não só no mesmo órgão, também se submetem a regra.
Caso seja necessária qualquer esclarecimento sobre esta matéria estamos à disposição.
Coordenação Jurídica
Telefones: 3115-5922/ 5923/ 5924/ 5925
Email: coordenacaojuridica@upb.org.br

Terceira Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), 320, Salvador - Bahia
CEP 41745-005 | Tel: (71) 3115-5900 / upb@upb.org.br

